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תיקון תקנון הכנסת

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק–יסוד :הכנסת

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי סעיף  155לתקנון הכנסת ,1מתפרסם בזה תיקון לתקנון
הכנסת ,שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ"ד בתמוז התשס"ז
) 10ביולי :(2007

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי מכוח סמכותה לפי סעיף )31ד( לחוק–יסוד:
הממשלה ,2העבירה הממשלה את שטחי הפעולה של נציבות
שירות המדינה ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה.

תיקון סעיף 101
.1

בסעיף  101לתקנון הכנסת -
) (1בכותרת השוליים ,במקום "אי פומביות" יבוא
"פומביות";
)(2

במקום "אינן פומביות" יבוא "הן פומביות".

כ"ה בתמוז התשס"ז ) 11ביולי (2007
)חמ (3—864
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
__________
 1י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשס"ז ,עמ' .1146

הודעה לכנסת נמסרה ביום כ"ג בתמוז התשס"ז ) 9ביולי
.(2007
כ"ה בתמוז התשס"ז ) 11ביולי (2007
)חמ (3—3281
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית רמת הגולן

הודעה על הסמכה

לפי תקנות המועצות היהודיות )חילופי גברי( ,התשכ"ז1966-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  1לחוק רשות השידור,
התשכ"ה ,11965-הסמיכה הממשלה את השר יצחק הרצוג ,שר
הרווחה והשירותים החברתיים ,לבצע את החוק האמור.

בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
)חילופי גברי( ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי גלעד שלמה ,ת"ז
 ,05237661מונה לחבר המועצה הדתית רמת הגולן ,2במקום
ישראל שמידט ,ת"ז .054561774

לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965-

החלטת הממשלה שהסמיכה את השר איתן כבל לבצע את
החוק ,האמור - 2בטלה.
כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי (2007
)חמ (3—404
ישראל מימון
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .3312

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי על–פי סעיף )31ב( לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה להעביר לראש הממשלה את הסמכויות
הנתונות לשר האוצר ,לפי החוקים האלה:
-

חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט.31959-

-

חוק שירות המדינה )משמעת( ,התשי"ט; 1959-

-

חוק שירות המדינה )סיווג פעילות מפלגתית ומגבית
כספים( ,התשי"ט.51959-

כ"ט בתמוז התשס"ז ) 15ביולי (2007
)חמ (3—140
__________
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .3434

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית כנרות -
עמק הירדן
לפי תקנות המועצות היהודיות )חילופי גברי( ,התשכ"ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
)חילופי גברי( ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי שמואל ממן ,ת"ז
 ,063606735מונה לחבר המועצה הדתית כנרות-עמק הירדן,2
במקום רוני מורד ,ת"ז .054625595
כ"ט בתמוז התשס"ז ) 15ביולי (2007
)חמ (3—140

4

ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום י"ג בתמוז
התשס"ז ) 9ביולי .(2007
כ"ה בתמוז התשס"ז ) 11ביולי .(2007
)חמ (3—3281
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86י"פ התשכ"ב ,עמ' .695
 4ס"ח התשכ"ג ,עמ' .50
 5ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;190י"פ התשכ"ב ,עמ' .695
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אהוד אולמרט
ראש הממשלה

__________
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .1486

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז) ,11957-להלן  -החוק( ,וסעיפים )5א( ו–)ב( ,ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

המשפט העליון ,אני ממנה את עינת רביד ,ת"ז ,57290991
שופטת בית משפט שלום ,ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז תל אביב.
ט"ז בתמוז התשס"ז ) 2ביולי (2007
)חמ (3—100
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת
נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את שחף טהר,
ת"ז  ,51264737שופטת בית משפט שלום ,ליושבת ראש מותב
בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום.
תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר .(2008
א' באב התשס"ז ) 16ביולי (2007
)חמ (3—323
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה
את בולסלב קנובל ,ת"ז  ,065303851לחבר בוועדות ערעור לפי
החוק במחוז המרכז.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באב התשס"ז ) 16ביולי (2007
)חמ (3—323
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשי"ט עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
סעיפים )5א( ו–)ב( ,ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את משה
מכליס ,ת"ז  ,4656005שופט ונשיא בית משפט שלום ,ליושב ראש
מותב בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באב התשס"ז ) 16ביולי (2007
)חמ (3—321
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י 1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
ד"ר בולסלב קנובל ,ת"ז  ,065303851רופא מוסמך ,לחבר בוועדות
ערעור לפי החוק במחוז המרכז.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באב התשס"ז ) 16ביולי (2007
)חמ (3—321
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי יושבת ראש ועדת ערר
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ב() (1לחוק הסעד )טיפול
במפגרים( ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את השופטת רחל ברגמן,
ת"ז  ,50575257סגנית נשיא לענייני משפחה של בית משפט
השלום ,ליושבת ראש ועדת הערר במחוז חיפה ,במקומה של
השופטת צילה קינן.2
א' באב התשס"ז ) 16ביולי (2007
)חמ (3—228
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
 2י"פ התשס"ג ,עמ' .280

דניאל פרידמן
שר המשפטים

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה
על ביטחון הציבור ,התשס"ה) 12005-להלן  -החוק( ,אני מסמיך
כל עובד ביטחון המועסק באבטחת אחד מהמרכזים הרפואיים
האלה  -מרכז רפואי הדסה )הר הצופים ועין כרם( ,מרכז רפואי
שערי צדק ובית החולים ביקור חולים )להלן  -מרכז רפואי(
למאבטח לענין החוק )להלן  -מאבטח( ,ובלבד שקצין מוסמך
אישר את כשירותו.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש ללא צו שופט ,לפי
סעיף  3לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
) (1בעת כניסה לבנין מרכז רפואי  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען ,בטובין אחרים;
) (2במרכז הרפואי ובסביבתו הקרובה  -על גופו של אדם או
בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא
עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות שימוש שלא כדין
בנשק ,או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758
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תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
ה' באב התשס"ז ) 20ביולי (2007
)חמ (3—3545
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,ובתוקף סמכותה לפי
סעיף  41לחוק ,מינתה ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה
מיום א' באב התשס"ז ) 16ביולי  ,(2007את אפרת דובדבני
לתפקיד המנהלת הכללית בלשכת נשיא המדינה.
א' באב התשס"ז ) 16ביולי .(2007
)חמ (3—56
_________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

סטס מיסז'ניקוב
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

שם המבקש ומען משרדו
אמיר ריבה

השקמה  ,2תל מונד

04/06/2007

אסא אורי

רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן

04/06/2007

אסטנג'לוב דוד

שדרות הרצל ,401/1
אשדוד

13/06/2007

אשכנזי איתן

הדף היומי  ,6תל אביב יפו 13/06/2007

בודנהיימר סובך
איריס

דרך מנחם בגין ,132
תל אביב יפו

07/06/2007

בוסתנאי דניאל

רח' עוזיאל  ,5תל אביב

14/06/2007

בוקאעי אמין

רח' הגליל  ,3/11כרמיאל

12/06/2007

ביינרט ישי

רח' יבנה  ,15תל אביב

10/06/2007

בכרייה מאג'ד

ת"ד  ,60עראבה

10/06/2007

בן או"ן פלד משה רח' ככר שרת  ,2אשדוד

12/06/2007

בן שבת נסים יעל רח' העצמאות ,87/30
אשדוד

19/06/2007

בנחמו גבריאל

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה )31א( לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו) 21976-להלן  -החוק( ,דנה בישיבתה מיום ג' באב
התשס"ז ) 18ביולי  ,(2007בבקשות עורכי הדין המפורטים
להלן ומצאה ,כי נתמלאו במבקשים ,לכאורה ,תנאי הכשירות
כמפורט בסעיף )2א( לחוק ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות
שהכירה בה ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי
להגיש לוועדת הרישיונות ,בתוך שלושים ימים מיום פרסום
הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען
הוועדה :ועדת רישיונות ,לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו,1976-
משרד המשפטים ,רח' בית הדפוס  ,11בנין לב הגבעה ,קומה ,-3
גבעת שאול ,ת"ד  ,34357ירושלים .91342
שם המבקש ומען משרדו

מועד הגשת
הבקשה

אבו אל עסל זאהי רח' פאולוס השישי ,נצרת

10/06/2007

אבו ראס אברהים ת"ד  ,345נצרת

27/05/2007

אבו סלאח אמין

ת"ד  ,2180נצרת

11/06/2007

אביטן שי

רח' הרקפת  ,9קיסריה

21/05/2007

אוסישקין יואב

ראול ולנברג  ,12תל אביב

07/06/2007

אורן חגי

קפלן  ,2תל אביב יפו

13/05/2007

אטיאס דניאל
שלמה

דיזנגוף  ,55תל אביב

07/06/2007

אלאסמר יוסף

שד' הציונות  ,1לוד

17/06/2007

_________
 1ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
 2ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
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מועד הגשת
הבקשה

רח' ש"י עגנון  ,5רעננה

בן דוד ארגוב עינת רח' תרצה  ,24רמת גן

27/05/2007
11/06/2007

בן יוסף גבריאל

רח' יצחק שלו ,3/4
ירושלים

12/06/2007

בנין רזיאל משה
חי

בן גוריון  ,2רמת גן

13/06/2007

בן צבי עומר

דרך מנחם בגין ,132
תל אביב

17/06/2007

בעדני בן דויד ארז שלום צעירי  ,8חדרה
דויד

26/06/2007

בראל יעקב

רח' ז'בוטינסקי  ,15רמת גן

22/04/2007

ברבש לאה

רח' הלל  ,23ירושלים

15/06/2007

ברג יוסף

גרץ  ,6תל אביב

10/06/2007

ברזילי חיה פרידה דרך העצמאות  ,57חיפה

7/6/2007

בשן רענן ששון

פרופ' ברגמן 2ב' ,רחובות

12/6/2007

גבאי אלון

ישראל גלילי  ,10ראשון
לציון

12/06/2007

גבריאל ברוך

רזיאל  ,7נתניה

15/05/2007

גדיש נאוה

המעלה  ,34/10פרדס חנה

16/05/2007

גוטליב נורה גזלה הרצל  ,72באר שבע
גורדון-קוניצר
אולגה

גלבוע  ,16נצרת עילית

גרוס שירלי מלכה החשמונאים  ,84תל אביב

17/06/2007
13/06/2007
06/02/2007

גרין רחל

החילזון  ,12רמת גן

12/06/2007

גרינפלד עופר

הנבל  ,1קדימה

11/06/2007

דאהוד אימן

בר כוכבא  ,13דירה ,4
ירושלים

05/06/2007

דאר שלמה

ליבונטין  ,17תל אביב

17/06/2007

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

שם המבקש ומען משרדו
דורון גלית

מועד הגשת
הבקשה

הארבעה  21מגדל פלטינום12/06/2007 ,
תל אביב
13/062007

דחלה עלא

תאופיק זיאד ,ת"ד ,50257
נצרת

דיאב תאופיק

ת"ד  ,25טמרה

06/06/2007

דיוויס שאול

ת"ד  5352באר שבע

12/06/2007

שם המבקש ומען משרדו

מועד הגשת
הבקשה

כהן חיים

ריב"ל  ,4תל אביב

04/06/2007

כהן ניסן מרדכי

שד' המגינים  41-39חיפה

12/06/2007

כהן נריה

דרך אבא הלל סילבר ,12
בית איילון קומה ,11
רמת גן

13/06/2007

כהן קדוש שמואל רוגוזין  ,32אשדוד

13/05/2007

דכואר אדגאר

בן עמי  ,65/1עכו

10/06/2007

כרוב שלמה

שד' בן גוריון  ,6חיפה

21/05/2007

דניאל אורי

ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

04/06/2007

לאמעי אריה

דרך השלום  ,53גבעתיים

19/06/2007

דרזנר דן זרובבל

שאול המלך  ,35בית
אמריקה ,תל אביב

11/06/2007

לביא-לחיאני מיכל הרב הרצוג  ,21ירושלים

12/06/2007

ליבוביץ שלומית

מזא"ה  ,58תל אביב

22/04/2007

דרייפוס אני

דוד המלך  ,19ירושלים

19/12/2006

ליבונטין עמיר

המסגר  ,53תל אביב

13/06/2007

האן מרקוביץ
מרדכי

ויצמן  ,102כפר סבא

11/06/2007

ליברמן חיים

הוברמן  ,4דירה  ,32פתח
תקווה

07/06/2007

הורסקו זילכה
מרינה

ביאליק  ,164רמת גן

21/05/2007

לכנר שמואל

תובל  ,5תל אביב

07/06/2007

וולובלסקי שי

שנקר  ,14הרצליה פיתוח

10/06/2007

לק מאיר מור

הרצל  ,32נתניה

25/01/2007

לם מנחם

עם ועולמו  ,3ירושלים

15/05/2007

מהצרי קורין

הגדוד העיברי ,10/108
אשקלון

10/6/2007

מורוז פבל

הנורית  ,5/5ראשון לציון

10/06/2007

מור וישניא מירב

בני אפרים  ,299/1תל אביב 28/02/2007

מיטלס חניתה

דרך מנחם בגין  ,82תל אביב 12/06/2007

מיכאלי גיורא

קיבוץ יגור

10/06/2007

מרחב אמנון

מנחם בגין  ,7רמת גן

07/06/2007

מלמן רפאל

אבא הלל  ,16רמת גן

וורטמן-מצ'בסקיה מילר  ,25/8רחובות
אירינה

27/05/2007

זוהר גילי חנה

נווה יהושע  ,35רמת גן

12/06/2007

זועבי וסים

ת"ד  ,2494נצרת

04/06/2007

זרייק סאמר

מרכז עופר )שו"פ(  2/26ב'
נצרת עלית

11/06/2007

חדד אליהו
עמנואל

עצמאות  ,87/9אשדוד

12/06/2007

חורי האני

שד' המגינים  ,53חיפה

7/6/2007

חזמה שמואל

פינחס רוטנברג 84א ,רמת גן 27/12/2006

חטיב עבד אל סתאר הכיכר  ,2קלנסווה

מלצר עמיר ראובן הראשונים  ,17מטולה

05/06/2007
11/06/2007

13/05/2007

מר דורה

אבן גבירול  ,124תל אביב

07/06/2007

חילו ענאן

סליזיאן  ,22/5005נצרת

12/06/2007

מרקוב קלאודיה

שד' הגעתון  ,29נהריה

05/06/2007

חליחל אנור

ת"ד  ,495ירושלים

חלייחל טארק

ירושלים  ,79צפת

חלפון נחמני גלית הרצל  ,33/11רמלה

13/06/2007

נווה שרה

שד' הרצל  ,1אשדוד

15/05/2007

12/12/2005

נוסל רמי

המייסדים  ,41אבן יהודה

15/05/2007

13/06/2007

נסים זהר

המגינים  ,39חיפה

02/05/2007

חן דורון צבי

נחמיה תמרי  ,13נווה גנים07/06/2007 ,
קרית מוצקין

סאבא מאג'ד

א .שפירא  ,3ת"ד ,293
רמלה

12/06/2007

חנוכה רונית

גיבורי ישראל  ,33כפר יונה 03/05/2007

סגל שילה

שד' הגעתון  ,47נהריה

15/05/2007

07/11/2007

טאכא זיד

ת"ד  ,2296כאבול

סמאירה גיל סבח

הפועל  ,10בת ים

13/05/2007

מושב הזורעים ,ד"נ גליל
תחתון

16/05/2007

סתיו גד

סוקולוב  ,34הרצליה

27/05/2007

ימיני כרמית
ינאי שרון

קניון  8סנטר ,קרית שמונה

12/06/2007

עבאדי מיגל דניאל בן גוריון  ,8/23רעננה

27/06/2007

ינובסקי דוד

כנפי נשרים  ,68ירושלים

12/06/2007

יערי בועז

התע"ש ) 20בית הפעמון(,
כפר סבא

14/06/2007

ישראל סמי

נירים  ,3תל אביב

04/06/2007

כביר אלונה

העליה השניה  ,2פתח תקוה 13/05/2007

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

עבוד אילי

בן עמי  ,65/1עכו

עברי-שובלי יגאל קלישר  ,9תל אביב
עואודה מרואן

10/06/2007
17/06/2007

יד חרוצים  ,208/19ירושלים 27/05/2007

עוסמאן נאסר

אנילביץ  ,31עכו

30/04/2007

עזאם יעקוב

הסירה  ,20אעבלין

12/06/2007

3793

שם המבקש ומען משרדו

מועד הגשת
הבקשה

עמית סער שלום

ויצמן  ,89כפר סבא

27/06/2007

ערקבי שי

מוזס  ,13בית אגיש רבד,
תל אביב

17/06/2007

פארס מארון

ת"ד  ,288גוש חלב

04/06/2007

פוארטי סולומונוב חסן שוקרי  ,24חיפה
ורד

13/06/2007

פז רביד

הקישון  ,14201טבריה

21/05/2007

פלדמן ישראל

עצמון  ,4כפר סבא

14/06/2007

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם
לפי צו הפיקוח על מחירי תכשירים ושירותים )מחירים מרביים
לתכשירים שהם תכשירי מרשם( ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3ג( ו–)ד( לצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי
מרשם( ,התשס"א ,12001-אני מודיעה כי עקב שינוי בממוצע
שערי החליפין בשיעור העולה על שלושה אחוזים לעומת
ממוצע שערי החליפין ביום כ"ה בטבת התשס"ז ) 15בינואר
 ,(2007יעודכנו המחירים המרביים של תכשירי מרשם ביום
י"ז באב התשס"ז ) 1באוגוסט  (2007עדכון מיוחד בשיעור של
.3.03%
י"ד באב התשס"ז ) 29ביולי (2007
)חמ (3—2722

פרוסט איל

החשמונאים  ,100תל אביב 13/06/2007

פריזט שחר

ויצמן  ,70תל אביב

10/06/2007

פרייטג גרטל קרן

מנחם בגין  ,65תל אביב

12/06/2007

פריסלץ גורן

אבן סינא  ,10חיפה

27/05/2007

פרץ רונן

רמת ים  ,93הרצליה

21/05/2007

צווייג אליעזר

קק"ל  20א' ,גבעתיים

04/06/2007

הודעה בדבר השעיית חבר

קופנהגן יעקב

הגולן  ,36יבנה

05/02/2007

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

קידר מיכאל

עם ועולמו  ,3ירושלים

03/05/2007

קסום עבד אל
מונעם

ת"ד  ,2282אעבלין

07/06/2007

קרפ דורון

מגדלי התאומים  ,1קומה
 ,9זבוטינסקי  ,33רמת גן

13/06/2007

רהט אורי

דרך השלום  ,53גבעתיים

13/06/2007

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ד
באדר התשס"ז ) 14במרס  ,(2007בתיק בד"מ  ,191/06החליט
להטיל על עורך הדין שמואל קורנבלאו ,ת"ז  ,3211182נושא
רישיון מס'  ,28070עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של  5שנים ,שיצטברו להשעיה קודמת.

רוזנטל ורדה רחל

חצב  ,18הוד השרון

12/05/2007

ריזל גילי

אבא הלל  ,16רמת גן

15/05/2007

רם יורם

ירושלים  ,9חיפה

12/06/2007

שביט ירון צבי

אחד העם  ,1תל אביב

31/01/2007

שוכרי ג'יריס

ווקף אל רום ,נצרת

07/06/2007

שורק אלדד

מושב אמונים ,ד"נ אבטח

20/07/2006

שי אריאל

משק  ,23מושב בית חלקיה 07/06/2007

רות רלב"ג
המפקחת על המחירים
משרד הבריאות

__________
 1ק"ת התשס"א ,עמ'  ;412התשס"ז ,עמ'  536ועמ' .1047

תוקף ההשעיה מיום ה' בסיון התשס"ח ) 8ביוני  (2008עד
יום כ"ט בסיון התשע"ג ) 7ביוני .(2013
כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי (2007
)חמ (3—94
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר

שטרית מרדכי

לבונטין  ,28תל אביב

07/06/2007

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

שלאבנה מריה
קלאודיה

כסולות  ,1נצרת עילית

07/06/2007

שמרוני-קנר
ישראלה

שד' שאול המלך ,35
תל אביב

13/06/2007

שקד קובי

ז'בוטינסקי  ,33רמת גן

07/06/2007

תאופיק ביאדסה

רחוב הדואר ,באקה
אלגרבייה

10/01/2007

אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ז
בניסן התשס"ז ) 15באפריל  ,(2007בתיק בד"מ  ,11/07החליט
להטיל על עורך הדין שמואל קורנבלאו ,ת"ז  ,3211182נושא
רישיון מס'  ,28070עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של שנה.

תמיר דורון

הארזים  ,28מבשרת ציון

21/05/2007

י"א באב התשס"ז ) 26ביולי (2007
)חמ (3—303
משה שילה
המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש ועדת הרישיונות

3794

תוקף ההשעיה מיום כ"ב בסיון התשס"ז ) 8ביוני  (2007עד
יום ד' בסיון התשס"ח ) 7ביוני .(2008
י"ז בתמוז התשס"ז ) 3ביולי (2007
)חמ (3—94
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי לאור חזרת הצדדים
ביום ט' בתמוז התשס"ז ) 25ביוני  (2007מהערעורים בעל"ע
 ,11842/05על"ע  ,301/06על"ע  ,610/06על"ע  ,1137/06נותר על
כנו גזר-הדין של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי
הדין אשר הטיל על עורך הדין דניאל אזוגי ,ת"ז ,069893691
נושא רישיון מס'  ,12600עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של  14שנים.
תוקף ההשעיה מתחילת השעיתו הזמנית מיום כ"ד
בשבט התשס"ב ) 6בפברואר  (2002עד יום כ"ו בשבט התשע"ו
) 5בפברואר .(2016
י"ח בתמוז התשס"ז ) 4ביולי (2007
)חמ (3—94
זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ' בסיון
התשס"ז ) 6ביוני  ,(2007בתיק בד"מ  ,6/07החליט להטיל על
עורך הדין חדר קבלאוי ,ת"ז  ,53721148נושא רישיון מס' ,12891
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
שנה שתהא חופפת לעונש ההוצאה מן הלשכה אותו הינו
מרצה.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בתמוז התשס"ז ) 7ביולי (2007
עד יום ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי .(2008
כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי (2007
)חמ (3—94
זמירה גולדנר
__________
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
הארצי של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ז בשבט התשס"ז
) 15בפברואר  (2007בתיק בד"א  ,95/06החליט להטיל על עורך
הדין גרי גולדפרב ,ת"ז  ,015531031נושא רישיון מס' ,11471
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 10שנים.
תוקף ההשעיה מתחילת השעיתו הזמנית ביום כ"ד באלול
התשס"ה ) 28בספטמבר  (2005עד יום כ"ד בתשרי התשע"ו
) 27בספטמבר .(2015
ח' בתמוז התשס"ז ) 24ביוני (2007
)חמ (3—94
זמירה גולדנר
__________
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל"ג) 11973-להלן -החוק( ,אני מודיעה כי החלטתי להעביר
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים
שלהלן -
מספר הבקשה3957/06 :
תאריך הבקשה.27/9/2006 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס ,ברורים.
שם המטפח :עמוס ניר ודב גלוברזון.
שם הגידול :חסה.
השם המוצע לזן :יעל.
כינוי הזן.HA 15051 :
תיאור הזן ותכונותיו :זרע בצבע שחור ,צבע עלים חיצוניים
במועד האסיף צהבהב ,אין צבי אנטוציאן ,מועד תחילת
הפרגה בתנאי יום ארוך מאוחר .צמח מטיפוס .COS
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4025/07 :
תאריך הבקשה.10/4/2007 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,ת"ד  ,6בית דגן ,וגדעון
פלג ,שדמות דבורה.
שם המטפח :עמליה ברזילי ,כפר סבא.
שם הגידול :אמרינה.
השם המוצע לזן :ברייט.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח היסטרנתי ,אורך גבעול פריחה
 60-30ס"מ ,קוטרו  1.5-0.7ס"מ .עלה בצורת חרב ,בצבע
ירוק ,באורך  35-10ס"מ ,רוחב  6-4ס"מ .תפרחת כדורית
מרובת פרחים ) 20-10פרחים לתפרחת( צבע אדום סגול
.RHS 58AB
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4028/07 :
תאריך הבקשה.10/4/2007 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,ת"ד  ,6בית דגן.
שם המטפח :סימה קגן ,מושב סתריה.
שם הגידול :דודוניאה.
השם המוצע לזן :דרור.
תיאור הזן ותכונותיו :שיח בעל צימוח זקוף עד  2מ' גובה,
גבעולים זקופים .עלה מפורץ בצבע יין ,בכל תקופת
החורף .מכלוא לא פורח בכלל ,רק צימוח וגטטיבי.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן
מספר הבקשה4031/07 :
תאריך הבקשה.10/4/2007 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,ת"ד  6בית דגן.
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר-יעקב ,כאמל עבד חטיב.
שם הגידול :רימון מצוי.
השם המוצע לזן :עמק.
כינוי הזן.1/4 :
תיאור הזן ותכונותיו :דומה לזן וונדרפול ,צבע פרח ,RHS 34A
פרי גדול ,צבע קליפה אדום כהה ,גרגר אדום ,זרע רך,
מועד פריחה דומה לוונדרפול ,מועד הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
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המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש
את התנגדותו לידי דקלה דבי נאור במשרד המועצה לזכויות
מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן
.50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
כ"ט בתמוז התשס"ז ) 15ביולי (2007
מיכל סגן כהן
)חמ (3—235
__________
רשם זכויות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה במושב רמות
נפתלי מחלת הניוקסל:
מושב רמות נפתלי ,מושב דישון וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  3קילומטרים ממושב רמות נפתלי.
ט"ו באב התשס"ז ) 30ביולי (2007
משה חיימוביץ
)חמ (3—126
__________
מנהל השירותים הווטרינריים
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על הא־
זורים המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה במושב
רמות נפתלי מחלת הניוקסל:
.1

מושב כלנית.

 .2כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק"מ ממושב כלנית.
ט"ו באב התשס"ז ) 30ביולי (2007
)חמ (3—126
משה חיימוביץ
__________
מנהל השירותים הווטרינריים
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3132

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה  ,34מגדל העיר,
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
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תוספת
מס' התיק :חר) 1/07/י-ם(.
פרטי הרישום הקיים:
ספר 1015 :דף .2365
העיר :ירושלים.
השטח :לא ידוע.
הגבולות :לא ידועים.
מס' השטר 100771/0001 :מיום .5.5.1991
הבעלים :אינם ידועים.
החלק :בשלמות.
פרטי הרישום המבוקש:
העיר :ירושלים.
השכונה :זכרון משה.
המען :רח' חגיז ) 14פינת רח' סולוביצ'יק  ,3פינת רח' בירנבאום(.
תיאור המקרקעין :קרקע ועליה בית.
גוש שומה ,30066 :חלקה .44
שטח החלקה 152.04 :מ"ר.
הגבולות :בצפון :דרך; בדרום :דרך; במזרח :דרך; במערב :חלקה
מס' .43
הבעלים :חנה רוהלד ז"ל.
הערות:
 .1הרישום המבוקש מתבסס על המסמכים הקיימים בתיק
טאבו מס' .140/27
 .2זיהוי הנכס כגוש )ש( מס'  30066חלקה  44הוא על סמך
אישור של המרכז למיפוי ישראל.
כ"ג בתמוז התשס"ז ) 9ביולי (2007
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה  ,34מגדל העיר,
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג) 1/07/י-ם(.
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
השכונה :אל-זהור.
שטח החלקה 241,461 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
הגבולות :בצפון :חלקה  ;1בדרום :חאג' אחמד דאוד ומוחמד
צאלח ציפי ושות'; במזרח :מוסא ודאוד ועיסא ואיבראהים

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

צאלח ומחמוד וחסן וחוסין בני ג'בר; במערב :משה צאלח
וחאג אחמד דאוד ומוחמד צאלח ציפי ושות'.
ספר ,1015 :דף .5751
מס' ישן של החלקה 95/190 :ירושלים )מ(.
המספרים החדשים של החלקה :חלק מ–) 28109/1,62ש(.
מס' השטר 11427 :מיום .30.5.2007
מהות הפעולה :הפקעה לפי סעיף .19
הבעלים :מדינת ישראל.
החלק :בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:
שטח החלקה 161,001 :מ"ר.
הערות:
 .1החלקה רשומה על שם מדינת ישראל ,על סמך הפקעה
לפי סעיף  19שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5655התשס"ז,
עמ'  ,2503מיום .26.4.2007
 .2שטח החלקה החדש מבוסס על תצ"ר מס'  ,1640/06ונוצר
עקב הפקעות לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות של חלקים
מהשטח הכולל המקורי כמפורט להלן:
יה"פ  3414התשמ"ז מיום  31.12.1986עמ' ) 422תצ"ר מס'
 317/86ותצ"ר מס' .(319/86
יה"פ  4132התשנ"ג מיום  8.8.1993עמ' ) ;3831תצ"ר מס'
.(546/94
יה"פ  4661התשנ"ח ,מיום  ,9.7.1998עמ' ) 4465תצ"ר מס'
.(812/95
 .3השטחים המפורטים לעיל ,נרשמו בהליך של רישום ראשון,
ומהווים כיום חלקים מגושים .28054 ,28055 ,28109
עם ביצוע תיקון שטח החלקה יש לבטל את ההערות
.4
הקיימות הרשומות לפי השטרות מס'  5315מיום 5.4.1995
ומס'  114מיום .4.1.1999
כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי (2007
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים לקמן באזור ההסדר של עכו ביום כ"ב
באב התשס"ז ) (6.8.2007או סמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
חלקה  13בגוש רישום /19126נחף.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו ברח' פלי"ם 15א ,בנין המפרש,
קומה  ,14חיפה ,בתוך המועדים שיפורסמו ,מזמן לזמן ,בהודעות
על התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את
כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי (2007
חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
הריני להודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,7259
 ,9013תל אביב-יפו )מקודם חלק מגושי שומה ,7022 ,7020 ,7019
 (7027 ,7086הוצגו ביום י' בתמוז התשס"ז ) ,(26.6.2007לעיון
במשך שלושים יום בלשכת פקידת הסדר מקרקעין ,אזור הסדר
תל אביב והמרכז ,שד' שאול המלך  ,41בית הדר-דפנה ,בלשכת
הממונה על מחוז תל אביב ,ובאגף הנכסים בעיריית תל אביב-
יפו.
י' בתמוז התשס"ז ) 26ביוני (2007
ראובן שני
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב והמרכז

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 9221
שם התכנית :הוספת שטחי בניה וקומה לבנין קיים,
רמות ,רח' צפרירים 13
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,9221
שינוי לתכנית .5062
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח'
צפרירים  .13שכונת רמות; קואורדינטות על פי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  219/125 - 219/025רוחב בין - 636/325
 ;636/425הכל על פי הגבולות המסומנים בקו כחול; גושים
וחלקות :גוש ,30716 :חלקה במלואה.12 :
מטרת התכנית .1 :הוספת שטחי בניה וקומה על בנין
קיים למטרת מגורים לצורך הרחבת יח"ד קיימות .2 .קביעת
בינוי בעבור תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ,ובניית
קומה חדשה ,בהתאם לנספח הבינוי .3 .קביעת תוספת שטחי
בניה בהיקף של  1,849.82מ"ר ,המהווים שטחים עיקריים
ו– 499.63מ"ר המהווים שטחי שירות ,סך הכל  2,349.45מ"ר.
 .4שינוי קווי הבנין ,וקביעת קווי בנין חדשים .5 .קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית .6 .הגדלת מס' הקומות קומות
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ל– 5קומות מעל לקומת מרתף .7 .קביעת תנאים למתן היתר
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 10281
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ,שכונת רמות,
רח' שכטמן 106
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,10281שינוי לתכנית .8117
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' יוסף
שכטמן  ,106שכונת רמות; קואורדינטות על פי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  219/475 - 219/440רוחב בין  635/800לבין
 ;635/850הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30718 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת יח"ד קיימת ,על ידי הפיכת
שטח שירות בקומת הקרקע )מפלס  ( 3.38לשטח עיקרי ,והותרת
תוספת בניה נוספת באותה קומה .2 .קביעת בינוי בעבור
תוספת בניה בקומת הכניסה וקומה א' ,לשם הרחבת יח"ד
קיימת ,ובהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח .3 .קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  708מ"ר ,מהם  681מ"ר שטח עיקרי,
ו– 27מ"ר שטח שירות .4 .שינוי קווי בנין וקביעת חדשים.
 .5קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .6 .קביעת הוראות
בינוי ותנאים למתן היתר 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
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בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11009
שם התכנית :הרחבת בית מדרש ותוספת קומה,
שכונת מקור ברוך ,רח' נבון 25
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,11009שינוי לתכניות .5335 ,62
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' נבון
 .25שכונת מקור ברוך; קואורדינטות מערב מזרח Y - 140/220
קואורדינטות דרום צפון  X - 730/632בין הרחבות נתיב יציק
ונבון; הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30072 :חלקה במלואה.11 :
מטרת התכנית :הרחבת בית מדרש קיים ,ותוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת בניה להרחבת קומות
קיימות .2 .תוספת קומה .3 .קביעת קווי בנין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל– 338.0מ"ר.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11057
שם התכנית :תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד,
קרית יובל ,רח' יאנוש קורצ'ק 6
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
 ,11057שינוי לתכנית .4657

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח'
קורצאק  .6שכונת קרית יובל; שטח בין קואורדינטות אורך
 216/690 - 216/658לבין קואורדינטות רוחב - 629/625
 ;629/660הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30414 :חלקות במלואן.72 :
מטרת התכנית :א .תוספת בניה בבנין לשם הרחבת יח"ד.
ב .קביעת בינוי לתוספת בקומת קרקע תחתונה ,קומת קרקע
וקומה א' הכל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח .ג .קביעת
קווי בנין לבניה כאמור .ד .תוספת שטחי הבניה בהיקף של
 28מ"ר שטחים עיקריים ו– 9.5מ"ר שטחי שירות .ה .קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .ו .קביעת
הוראות בגין מדרגות ,גדרות ומבנה להריסה .ז .תיחום שטח
עם זכות מעבר לציבור בצד מערב בהתאם לקיים בשטח.

 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,ותנאים למתן היתר בניה.
 .7קביעת שימושים בעבור מגורים .8 .קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית  .9קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(.

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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל' .02-6296811

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12204
שם התכנית :הרחבת  2יח"ד ברח' גדעון האוזנר
 ,31בית וגן

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12204שינוי לתכנית .3843

מרחב תכנון מקומי ירושלים

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 11212
שם התכנית :הקמת בנין בן  3קומות מעל קומת
חניה ומחסנים ,שכונת אל טור ,כביש אל סהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11212
שינוי לתכנית .2733
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' א–טור.
שכונת א–טור  -כביש אל סהל; קואורדינטות אורך בין 223/825
  223/900רוחב :בין  ;632/025 - 631/975הכל על פי הגבולותהמסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית .1 :בניה חדשה בת  3קומות מעל קומת
חניה ומחסנים .2 .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  5לאזור
מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי להקמת בנין חדש למגורים
בן  3קומות מעל קומת חניה ומחסנים לשם יצירת  6יח"ד,
הכל בהתאם לנספח הבינוי המצורף .4 .קביעת שטחי בניה
המרביים לבנין ל– 848.45מ"ר מהם  556.87מ"ר שטחים עיקריים
ו– 291.56מ"ר שטחי שירות .5 .הגדלת מספר הקומות המרביים
בשטח מ– 2קומות ל– 3קומות מעל קומת חניה ומחסנים.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' גדעון
האוזנר  ,31שכונת בית וגן; קואורדינטה  218/300מערב מזרח
  Yקואורדינטה  629/715דרום צפון  ;X -הכל על פי הגבולותהמסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש,30195 :
חלקה במלואה.228 :
מטרת התכנית :הרחבת דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספות שטח
שירות לפי התכנית הנ"ל במפלס  ,-2.60בתוך קירות קיימים.
ב( קביעת בינוי לתוספות שטח לפי התכנית הנ"ל במפלס
 ,+0.00במפלס  ,+3.64במפלס  ,+6.76כל התוספות בתוך
הקירות הקיימים לשם הרחבת  2יח"ד קיימות ,בהתאם לנספח
הבינוי .כיום חלה על החלקה תכנית /2675א ,בית קיים בנוי
לפי היתר  ,94/625מגיש התכנית הוא בעל הקרקע .ג( תוספת
של  148מ"ר ,וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה  442.55מ"ר.
ד( קביעת תנאים למתן היתר בניה .ה( קביעת הוראות בגין
אלמנטים להריסה.
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 ממועד פרסומה של
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ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל' .02-6296811

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח'
הנביאים  .67שכ' מרכז העיר ,שטח בפינת הרחובות יפו ,כיכר
הדווידקה ורח' הנביאים; הכל על פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30050 :חלקה במלואה:
.92

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

מטרת התכנית :תוספת לשימושים המותרים על פי סעיף
9א ו–ב בהוראות תכנית מס'  ,5913על ידי התרת שימוש
למשרדים ו/או למלונאות ו/או מגורים.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /5445א
שם התכנית :שינוי ממגורים  1מיוחד למגורים מיוחד,
הר נוף ,רחוב קצנלבוגן 58
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /5445א ,שינוי לתכניות .5445 ,3028
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' הרב
רפאל קצנלבוגן  .58שכונת הר נוף; שטח בין קואורדינטות אורך
 216/700-216/625לבין קואורדינטות רוחב ;632/300 - 632/225
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים
וחלקות :גוש ,30255 :חלקה במלואה.66 :
מטרתהתכנית.1:תוספתשטחי בניהלשם הרחבתיח"ד.2.שינוי
ייעוד מאזור מגורים 2בשינויים לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי
בעבור תוספות בניה במפלסים ,+2.97 ,-0.00 ,-2.97 ,-5.94 ,-11.88
 ,+8.91,+5.94לשם הרחבת יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 .4קביעת קווי בנין חדשים לתוספת כאמור .5 .קביעת תוספת שטחי
בניה בהיקף של  320.10מ"ר עיקרי .6 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .7קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה/פירוק .8 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5546התשס"ו ,עמ' ,3962
בתאריך .28/6/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /5913א
שם התכנית :התרת שימושים נוספים למשרדים
ו/או מלונואות ו/או מגורים .כיכר הדווידקה,
הנביאים 67
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /5913א ,שינוי לתכנית .5913
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/01/2006ובילקוט הפרסומים  ,5427התשס"ה ,עמ' ,3826
בתאריך .17/08/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 9530
שם התכנית :שינוי ייעוד לצורך יצירת  2יח"ד
חדשות ,שכ' בית צפפא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9530שינוי לתכנית .3801
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח' בית
צפפה .שכ' בית צפפא; שטח בין קואורדינטות אורך 219/050
  219/100לבין קואורדינטות רוחב  ;628/250-628/100הכלעל פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30280 :חלקי חלקה.86 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח משטח לגלעין הכפר
לאזור מגורים מיוחד .ב .קביעת הבינויים האלה בשטח:
בנין מס'  - 1תוספת בניה וחפירת שטח בקומת קרקע לשם
יצירת  1יח"ד חדשה .בנין מס'  - 2תוספת קומה לשם יצירת
 1יח"ד חדשה .ג .קביעת שטחי בניה מרביים לבנין מס' 1
ל– 507.0מ"ר מתוכם  482.50מ"ר שטחים עיקריים ,וקביעתם
לבנין מס'  2ל– 252.0מ"ר מתוכם  209.50מ"ר שטחים עיקריים.
ד .קביעת מס' קומות מרבי לבנין מס'  1ל– 3קומות ו– 2לבנין
מס'  2מעל קומת מרתף חלקית .ה .קביעת קווי בנין לתוספת בניה.
ו .קביעת הוראות בגין מרפסות להריסה .ז .קביעת תנאים למתן
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/02/2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס"ה ,עמ' ,2004
בתאריך .15/03/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הל466/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים  2למגורים 2
מיוחד ,על ידי תוספת שטחים עיקריים ,מבשרת ציון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הל ,466/שינוי לתכניות מק/הל/110/א ,מי ,250/הל/במ/
.110
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון,
רח' ברקת  .67 ,65שכונה ח'  -רכס חלילים; קואורדינטות
על פי רשת ישראל החדשה :אורך בין  215/875 - 215/825רוחב
 ;634/975 - 634/875הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30306 :חלקות במלואן:
.218 ,217
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  2לאזור
מגורים  2מיוחד .ב .תוספת של סך הכל  392מ"ר שטחים
עיקריים בקומת הקרקע במפלס  ±0.00במגרשים  ,218 ,217אשר
ישרתו את  8הדירות התחתונות שבהן הם נמצאים ,ובהתאם
לנספח מס'  .1ג .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/09/2006ובילקוט הפרסומים  ,5550התשס"ו ,עמ' ,4116
בתאריך .09/07/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ,שד' החוצבים  ,2מבשרת ציון ,טל' ,02-5333125
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' תא3518/
שם התכנית :מגורים  -מתחם התזמורת הפילהרמונית
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 תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' תא,3518/
שינוי לתכניות תא ,867/תא/1112/א/ב ,1/תא/1112/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב–יפו,
רח' ש"י עגנון  ;28גושים וחלקות :גוש ,6634 :חלקה במלואה:
.336
מטרת התכנית :ניצול יעיל של קרקע ,על ידי :א .שינוי
ייעוד הקרקע ממגרש מיוחד למגרש מגורים .ב .קביעת זכויות
בניה של עד  140יח"ד בשני בנינים בגובה של עד  15קומות מעל
קומת כניסה כ"א ,הכוללים עד  14,000מ"ר לשטחים עיקריים.
ג .שינוי קו בנין לרח' ש"י עגנון מ– 7מ' ל– 5מ' .ד .קביעת
הוראות בניה ופיתוח .ה .שינוי בהתאם לכך של תכנית בנין עיר

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מס' תא ,867/אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס'  ,1259מיום  ,10.2.66של תכנית מפורטת
מס' תא/1112/א ,אשר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  ,2236מיום  ,15.7.76ושל תכנית מס' תא/1112/א/ב,1/
אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  ,4172מיום .2.12.1993
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב–יפו ,טל' .03-5217162
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג1308/
שם התכנית :מגרש יורוקום  -תעסוקה
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 גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רג,1308/
שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/רג ,1258/רג ,340/רג/מק ,1300/רג/
/340ג  ,רג ,927/כפיפות לתכניות רג/מק/340/ג ,16/רג/מק/340/
ג ,17/רג/מק/340/ג.1/16/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רח' דב
פרידמן מס'  ;2גבולות התכנית :בצפון  -רח' המעיין ,במזרח
 רח' פרידמן ,במערב  -חלקות  27 ,26 ,25בגוש  ,7105בדרום חלקה  439בגוש  ;6128גושים וחלקות :גוש ,6109 :חלקי חלקה: .372גוש ,6128 :חלקות במלואן ,828 ,827 ,343 ,327 :חלקי חלקות:
.440 ,328 ,65
מטרת התכנית .1 :לתכנן מחדש את תחום התכנית ,על ידי:
א .שינוי ייעוד מאזור תעשיה לאזור מגרש מיוחד .ב .שינוי
ייעוד מדרך לאזור מגרש מיוחד .ג .שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ.
ד .קירוי רח' המעיין בשטח שלא יפחת מ– 1,800מ"ר כמסומן
בתשריט לשימוש של שטח ציבורי פתוח .2 .קביעת זיקת הנאה
לציבור למעבר הולכי רגל באזור מגרש מיוחד .3 .קביעת זיקת
הנאה לציבור למעבר רכב באזור מגרש מיוחד .4 .קביעת זכויות
בניה לתעסוקה באזור מגרש מיוחד כדלקמן 18,700 :מ"ר שטח
עיקרי לתעסוקה 500 .מ"ר סך כל שטח עיקרי לצורכי ציבור.
 7,350מ"ר סך כל שטחי שירות מעל מפלס הכניסה 10,135 .מ"ר
סך כל שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה .5 .קביעת גובה בנין
עד  30קומות ,כולל קומת כניסה בגובה שתי קומות ועוד שלוש
קומות טכניות על הגג ,מעל  5קומות מרתף לחניה .6 .קביעת
קווי בנין ,הוראות בניה ,ותנאים למתן היתר בניה ואכלוס.
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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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל ,26
רמת גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' רג1391/
שם התכנית :מגורים  -בית שפירא ,רח' דב פרידמן
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 גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' רג ,1391/שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/רג/340/ג ,15/רג/
/340ג ,21/רג ,340/רג/340/ג ,רג/340/ג ,1/רג/מק/340/ג/21/א,
כפיפות לתכנית רג/מק/340/ג.17/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' דב .25
רח' שפירא  .10צומת הרחובות שפירא ודב; גושים וחלקות:
גוש ,6128 :חלקה במלואה ,544 :חלקי חלקה.474 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור
מגורים ד' .2 .קביעת זכויות בניה ומס' יח"ד לבנין מגורים
בן  8קומות מעל קומת קרקע ומעל  2.5קומות מרתף כדלקמן:
א .סך הכל שטחים עיקריים  1,715מ"ר ,שטחי שירות מעל
לכניסה הקובעת  520מ"ר ,וסך הכל שטחי שירות מתחת לכניסה
הקובעת  1,430מ"ר .ב .סך הכל  18יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאיזור מגורים
ג' לאזור מגורים ד' ,ושינוי הוראות הבינוי בחלקה מס'
 544לשם הקמת בנין מגורים בן  8קומות מעל קומת קרקע
ומעל  2.5קומות מרתף .2 .הריסת מבנה המגורים הקיים,
למעט שתי החזיתות הפונות לרח' שפירא ולרח' פרידמן
המיועדות לשימור .3 .קביעת שטח עיקרי שלא יעלה על 200
מ"ר בקומת הקרקע לטובת גלריה/בית קפה/משרד .4 .ביטול
הרחבת רח' דב פרידמן .5 .שינוי קווי הבניה ברח' שפירא מ'
ל– 3מ' ,ובניה בקו בנין  0לרח' דב פרידמן .6 .קביעת הוראות בניה
ופיתוח בתחום התכנית ,תוך התחשבות בשימור החזיתות.
 .7קביעת זיקת הנאה לציבור בתחום המגרש לאורך רח' שפירא
וכמסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת
גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' רג1037/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח לאזור מסחרי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
רג.1037/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן; גבולות
התכנית :מצפון  -פרוייקט סביוני גן ,מדרום  -רח' ז'בוטינסקי,
ממזרח  -גוש  ,6109חלקות  ,102 ,101ממערב  -רח' גלעד;
גושים וחלקות :גוש ,6109 :חלקות במלואן.328 ,327 :
מטרת התכנית .1 :שינוי הוראות תכנית מיתאר רג,800/
על ידי המרת חלק משטחי השירות לשטחים עיקריים ,ותוספת
שטחי בניה למסחר ומשרדים ,כך שסך כל השטחים העיקריים
יהיו  25,668.40מ"ר וסך כל שטחי השירות  35,511מ"ר ,ללא כל
שינוי בגובה או בהיקף המבנים הקיימים .2 .שינוי ייעוד משטח
ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח ,ושטח מסחרי מתחתיו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5601התשס"ז ,עמ'  ,749בתאריך .30/11/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/105/ס
שם התכנית :סוכות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/105/ס ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  06/03/2000ובילקוט הפרסומים  ,4866התש"ס,
עמ'  ,3006בתאריך  ,27/03/2000שינוי לתכנית בב/105/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .כל מרחב
תכנון מקומי בני ברק.
מטרת התכנית :קביעת הוראות חדשות בדבר הקמת
סוכות במבני מגורים ,על ידי שינוי הוראות סעיף )37ג( בתכנית

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

המיתאר בב105/ב כמפורט להלן :א .קביעת שטח הסוכה
המותר לכל דירה .ב .קביעת מידות מרביות לסוכה .ג .קביעת
מרווחים צדדיים ,אחוריים וקדמיים .ד קביעת הוראות בדבר
עיצוב אדריכלי של הסוכה .ה .קביעת הוראות בדבר חוזק
ויציבות הסוכה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' גב/429/מח
שם התכנית :שינויי ייעוד קרקע משב"צ למגורים
)ביטול הפקעה(
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
גבעתיים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' גב/429/מח,
שינוי לתכנית ח.53/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים .רחוב ניצנה
פינת המעיין; גבולות התכנית :מצפון  -רח' המעיין ,ממזרח
 רח' ניצנה ,מדרום  -חלקות  ,275 ,111ממערב  -חלקה ;109גושים וחלקות :גוש ,6161 :חלקה במלואה ,108 :חלקי חלקה:
.290
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור
לאזור מגורים מיוחד .2 .קביעת זכויות בניה של  1,500מ"ר
שטחים עיקריים 750 ,מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה,
ו– 1,900מ"ר שטחי שירות מתחת מפלס הכניסה לבנין מגורים
בן  5קומות וקומת גג חלקית או חדרי יציאה לגג ,מעל קומת
כניסה ומעל שתי קומות מרתף הכולל  15יח"ד .3 .קביעת
הוראות בניה ותנאים למתן היתר .4 .שינוי ייעוד חלקה 290
)חלק( משצ"פ לדרך לשם יצירת כניסת רכב לבנין המגורים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים ,רח' שינקין ,2
גבעתיים ,טל' .03-5722210
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ח535/
שם התכנית :שינוי בינוי למבני ציבור
במתחם נאות שושנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ח ,535/שינוי לתכניות ח ,259/ח ,15/1/ח ,300/ח/1/300/א,
ח/3/300/א ,ח ,16/ח ,1/ח ,147/ח/147/א ,ח ,170/ח ,171/ח,3/1/
ח.8/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .שכונת נאות
שושנים; גבולות התכנית :בצפון  -רח' התחיה ,במזרח  -רח'
יגאל ידין ,במערב  -רח' ראש פינה ,בדרום  -רח' גולדה מאיר;
גושים וחלקות :גוש ,6020 :חלקות במלואן,1025-1023 ,1020 :
 ,1029חלקי חלקות .1028 ,1027 :גוש ,6021 :חלקות במלואן:
 ,1090-1083 ,1079 ,1071 ,1070 ,1066 ,963חלקי חלקה.1072 :
גוש ,6866 :חלקות במלואן ,51 ,48 ,36 ,29-22 ,18 :חלקי חלקות:
.53 ,49
מטרת התכנית :לשנות מערך השטחים הציבוריים במרכז
השכונה במטרה ליצור גן ציבורי שכונתי גדול שסביבו יתפתחו
השימושים הציבוריים תוך שמירה על סך השטחים לבניני
ציבור ,על ידי .1 :שינוי ייעוד חלקות משביל להולכי רגל ,שצ"פ,
שב"צ ,דרך קיימת ,שטח ספורט בתחום מבני ציבור לאזור שצ"פ,
שב"צ ,שצ"פ עם חניה ודרך חדשה .2 .הרחבת התכליות באזור
לבניני ציבור על פי התכליות המותרות בתכנית המיתאר ח1-
על תיקוניה .3 .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי
פרק ג' ,סימן ז' .4 .שיפור מערך התנועה על ידי קביעת מעגלי
תנועה בצמתים ,גישה למבני ציבור ,הקצאת חניות ציבוריות,
הפקעה לצורך קביעת והרחבת דרכים ,וביטול דרכים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2086
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,טל'  ,03-5027222וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ח545/
שם התכנית :תוספת גלריות במתחם היוצר
אזור התעשיה
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 חולון מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' ח ,545/שינוי לתכניות ח ,4/1/ח ,15/1/ח ,1/ח ,201/תגפ/
/284א ,ח/4/1/א ,ח ,204/ח.37/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
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היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רח' החופר
 .34אזור התעשיה חולון; גושים וחלקות :גוש ,6786 :חלקה
במלואן.9 :
מטרת התכנית :מתן אפשרות להקמת גלריות בעבור
עסקים במתחם היוצר כולל בקומות א' ו–ב' ,והכשרת גלריות
שכבר קיימות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגלריות תהיינה עד  40%משטח
העיקרי המותר לבניה בקומות א' וב' .2 .סך הכל שטח הגלריות
המותרות במתחם התכנית  8,016מ"ר בקומות קרקע,קומה א',
וקומה ב .3 .שטח הגלריות יהיה נוסף לאחוזי הבניה המותרים.
 .4הגובה המינימלי של הגלריה מרצפתה ועד התקרה שמעליה
לא יפחת מ– 2.40מ' ,והמרווח נטו מרצפת הקומה לרצפת
הגלריה לא יפחת מ– 2.75מ' .5 .תוגש בקשה נפרדת להיתר בניה
לכל תוספת גלריה ליחידה עסקית.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון,
טל' .03-5027222
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי-מחוזי  -מחוז חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' חפאג/1205/חפ/1833/ה
שם התכנית :מסוף הכרמל  -שלב א' בנמל חיפה -
מבנים ושימושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חפאג/1205/חפ/1833/ה ,שינוי לתכניות חפ ,1454/חפ,146/
חפ ,433/חפ.535/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .מרחב
תכנון מחוזי  -מחוז חיפה .תחום נמל חיפה; גושים וחלקות:
גוש ,10846 :חלקות במלואן ,8 ,6 :חלקי חלקה  .20גוש,10875 :
חלקות במלואן ,53 ,2 ,1 :חלקי חלקה .3 :גוש ,10891 :חלקי חלקה:
 .21גוש ,10897 :חלקי חלקות .42 ,19 :גוש ,10924 :חלקי חלקות:
 .3 ,2גוש ,10928 :חלקי חלקה .1 :גוש ,11675 :חלקי חלקה.1 :
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מטרת התכנית :קביעת מסגרת תכנונית לבניה ולשימושים
במסוף כרמל שלב א' בנמל חיפה ,על ידי :א( קביעת התכליות
והשימושים בשטח התכנית .ב( קביעת מתחמי בינוי וזכויות
בניה בשטח התכנית .ג( קביעת הוראות ותנאים להקמת מבנים
ומיתקנים נמליים .ד( קביעת הוראות והנחיות לעניין שמירת
איכות הסביבה ומניעת מפגעים בטיחותיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2547
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807ולמשרדי הועדה
המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם ,15
חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ/821/ד
שם התכנית :דרך גישה למעונות שאנן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ/821/ד ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  15/03/2002ובילקוט הפרסומים  ,5061התשס"ב,
עמ'  ,1719בתאריך  ,21/03/2002שינוי לתכניות חפ/229/ד,
חפ/821/ב ,חפ ,1400/חפ ,229/חפ.821/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .במורד רחוב
אדם הכהן בשכונת נוה שאנן; גושים וחלקות :גוש,11201 :
חלקה במלואה ,195 :חלקי חלקות,200 ,199 ,196 ,194 ,193 ,133 :
.204 ,203 ,202
מטרת התכנית :א .הרחבת תוואי הדרך לרוחב מינימלי
של  8מ' ,תוך שינוי סיווג שטחי מגורים ושצ"פ לדרך ,ושינוי
סיווג שטחי דרך לשטח לשצ"פ ולמגורים .ב .שינוי תוואי הדרך,
לצורך התאמתה לתנאי השטח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד1157/
שם התכנית :יער חדרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד.1157/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה; גושים וחלקות:
גוש ,10047 :חלקה במלואה .31 :גוש ,10050 :חלקי חלקות:
 .11 ,4 ,3גוש ,10051 :חלקות במלואן ,9-7 ,5 :חלקי חלקה.11 :
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מטרת התכנית :א .קביעת מדוייקת של מתחמי היערות.
ב .קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות .ג .התווייה
עקרונית של דרך היער ,חתך הדרך וסוג המצעים.
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 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,
רח' הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל' .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד1321/
שם התכנית :ביטול שבילים בין הרחובות
תרנ"א ולבוצ'קין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד ,1321/שינוי לתכניות
חד ,765/חד ,1001/חד/מק/1001/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .בין הרחובות
תרנ"א ולבוצ'קין; גושים וחלקות :גוש ,10037 :חלקה במלואה:
 ,228חלקי חלקה.402 :
מטרת התכנית :א .ביטול שבילים .ב .הקטנת מרווחים בין
מבנה הכלול בחלקה  402לבין מבנה הכלול בחלקה .403
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 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,
רח' הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל' .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד1340/
שם התכנית :מחצבת כורכר חדרה  -שיקום
באמצעות הטמנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד.1340/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .בין מסילת
הברזל וכביש מס' ) 2כביש החוף( כ– 1.3ק"מ מדרום לתחנת
הרכבת חדרה מערב; גושים וחלקות :גוש ,10574 :חלקות
במלואן ,92 ,90 ,88 ,86 ,35 ,34 ,15 :חלקי חלקה.68 :
מטרת התכנית :הקמת אתר לסילוק פסולת יבשה כייעוד
ביניים זמני לצורך מילוי בור החציבה והסדרת הקרקע ,כחלק
משיקום האתר והסדרתו לקראת ייעודו הסופי כשטח פתוח
עירוני ויער פארק חופי.
עיקרי הוראות התכנית :א .התכנית תהווה תכנית מפורטת
לתמ"מ  ,6על ידי ייעוד שטחים לשטח עירוני פתוח וליער פארק
חופי ,כמו כן התכנית תהווה את התכנית המפורטת לתמ"א22
בכל הנוגע לייעוד שטח ליער פארק חופי .ב .להתיר שימוש
ביניים זמני להטמנת פסולת יבשה לצורך שיקום בור החציבה
הקיים באתר ,שיאפשר את מימוש הייעודים שנקבעו בתכנית
לשטח עירוני פתוח ולשטח יער פארק חופי .ג .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ד .פירוט הדרישות התכנוניות
והסביבתיות להפעלת אתר הטמנת פסולת יבשה ,ולמניעת
השפעות סביבתיות ותברואיות שליליות .ה .פירוט הדרישות
לשיקום נופי וסביבתי של האתר לאחר סיום ההטמנה ,בהתאם
לשלבי ההטמנה ,כדי לאפשר בתום השיקום מימוש ייעודי
קרקע שנקבעו בתכנית.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טל' .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד1366/
שם התכנית :מתן זכויות למבנה זמני )שוק עירוני(
בתחום דרך מס'  ,7רחוב רוטשילד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד ,1366/שינוי לתכניות
חד ,765/חד ,1001/חד/מק/1001/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' רוטשילד.
פינת רחוב גורדון; גושים וחלקות :גוש ,10036 :חלקי חלקה.139 :
גוש ,10037 :חלקי חלקות.65-63 :
מטרת התכנית :הקניית זכויות בניה למבנה שוק עירוני
זמני בתחום הדרך  -רחוב רוטשילד לפרק זמן של שנתיים
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המאפשר את הקמת השוק ,או עד להקמת השוק העירוני
החדש בתחום חלקה  64הגובלת בדרך.
עיקרי הוראות התכנית :א .הוספת הנחיות מיוחדות לרח'
רוטשילד בין ,רח' הרברט סמואל לבין רח' גורדון המאפשרות
הקמת מבנה זמני בתחום הדרך ברח' רוטשילד .ב .המבנה ייבנה
המסעה לרכב ,והמדרכות משני צדי הרחוב יישארו פנויות
למעבר הציבור .ג .זכויות הבניה בתחום הדרך הן זמניות
לתקופה של שנתיים מיום אישור התכנית .הארכת פרק הזמן
יהיה באישור הועדה המחוזית.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טל' .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עיר כרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' עד287/
שם התכנית :בריכת עוספיא 2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' עד ,287/שינוי
לתכנית עד.108/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דלית אל–כרמל–
עספיא .עוספיא; גושים וחלקות :גוש ,17156 :חלקי חלקה .21
מטרת התכנית :יצירת ייעוד קרקע מתאים לבריכת מים
של חברת מקורות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח
למגורים לשטח למיתקנים הנדסיים .ב .קביעת זכויות ומגבלות
בניה למבנים בתחום התכנית .ג .איחוד וחלוקה של מגרשים.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל ,רח' אבא חושי ,שד' ,10
עספיא  ,30090טל' .04-8399382
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
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לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עיר כרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עד153/
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע מאזור ספורט לאיזור
מבני ציבור דלית אל–כרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עד ,153/שינוי לתכנית עד.113/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דלית אל–כרמל–
עספיא .דלית אל–כרמל; גושים וחלקות :גוש ,11509 :חלקי
חלקות.114 ,4 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח ספורט לשטח לבניני
ציבור .ב .קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/12/1990ובילקוט הפרסומים  ,3828התשנ"א ,עמ' ,878
בתאריך .27/12/1990
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רכס הכרמל ,רח' אבא חושי ,שד'  ,10עספיא ,30090
טל'  ,04-8399382וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עיר כרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' עד157/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח למיתקן
קדם לטיפול בשפכים ודרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עד ,157/שינוי לתכניות ג ,605/ג ,400/עד.120/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דלית אל–כרמל-
עספיא; גושים וחלקות :גוש ,11515 :חלקות במלואן,33 ,32 :
חלקי חלקה .30 :גוש ,11517 :חלקי חלקות.60 ,58 ,56 ,8 ,3 :
גוש ,11520 :חלקי חלקות .79 ,74 ,50 ,27 ,2 ,1 :גוש ,11526 :חלקי
חלקות .22 ,16 ,9-1 :גוש ,11527 :חלקי חלקות,27 ,26 ,7 ,5-2 :
.50-47 ,34 ,33 ,30 ,29
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח
למיתקן קדם לטיפול בשפכים .ב .שינוי ייעוד אזור חקלאי
לדרך .ג .קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4034התשנ"ב ,עמ'  ,4385בתאריך .13/08/1992
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רכס
הכרמל ,רח' אבא חושי ,שד'  ,10עספיא  ,30090טל' ,04-8399382
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ/418/ב
שם התכנית :תוספת אחוזי בניה ומספר קומות ,ג'ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ/418/ב ,שינוי לתכניות
ג ,1009/ענ/418/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה-ג'ת .בצד
המזרחי של כפר ג'ת; גושים וחלקות :גוש ,8831 :חלקות במלואן:
 ,23 ,22חלקי חלקות.39 ,37 ,25 ,24 ,21 ,20 :
מטרת התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות
בחלקות  23 ,22בגוש  8831בג'ת .ב .חלוקה חדשה ללא הסכמת
הבעלים בחלקות .23 ,22
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם ,15
חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה ,30025
טל' .04-6351789
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ569/
שם התכנית :שינוי ייעוד חלק מחלקה  81בגוש
 20345ממגורים רגיל לשטח מסחרי ומגורים
אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,569/שינוי לתכניות
ג ,400/ענ.398/

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ערערה  ,30025טל' .04-6351789
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ570/
שם התכנית :כביש ואדי נסור ,אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,570/שינוי לתכניות
ג ,400/ענ ,325/ענ/במ.224/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .שכונת
עין אלווסטא; גושים וחלקות :גוש ,20407 :חלקי חלקה.52 :
גוש ,20408 :חלקי חלקות.52 ,51 ,16 ,15 ,13 ,12 ,8 ,7 ,5 ,2 ,1 :
גוש ,20409 :חלקות במלואן ,103 ,99 :חלקי חלקות,15 ,14 ,12 ,2 ,1 :
 .104 ,102 ,96 ,31-28 ,24-22 ,20-18גוש ,20410 :חלקי חלקות:
 .40 ,39 ,24-18 ,14 ,13גוש ,20417 :חלקה במלואה ,110 :חלקי
חלקות.113 ,111 ,109 ,64 ,61 ,59 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך
לצורך שיפור מערכת דרכים קיימת .ב .לייעד את שטח המתחם
בקו כחול לביצוע כל עבודות חפירה ,ומילוי לסלילת הדרך.
ג .הסדרת הסתעפויות וצמתים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה ,30025
טל' .04-6351789
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .מרכז
העיר  -אלמידאן; גושים וחלקות :גוש ,20345 :חלקה במלואה:
 ,81חלקי חלקות.122 ,80 :

מרחב תכנון מקומי עירון

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד השטח ממגורים רגיל לשטח
מסחרי ומגורים .ב .קביעת הוראות בניה המתאימות למבנה
הקיים בשטח ,שאינו חורג מהבניה בסביבה.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ634/
שם התכנית :דרך אלמאורדי ,אום אל–פחם

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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,634/שינוי לתכניות
ג ,400/ענ.495/

3807

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .שכונת
עין ג'ראר; גושים וחלקות :גוש ,20355 :חלקי חלקות,29-27 :
 .79 ,78 ,53 ,46 ,41-32גוש ,20356 :חלקה במלואה ,67 :חלקי
חלקות .73-71 ,69 ,68 ,66 ,65 ,58 ,57 ,9 ,8 :גוש ,20417 :חלקי
חלקות.106 ,17-14 ,7 ,6 ,1 :

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

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך
לצורך שיפור מערכת דרכים קיימת .ב .ליעד את שטח המתחם
בקו כחול לביצוע כל עבודות חפירה ,ומילוי לסלילת הדרך.
ג .הסדרת הסתעפויות וצמתים.

מרחבי תכנון מקומיים עירון ומנשה אלונה

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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם ,15
חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה ,30025
טל' .04-6351789
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ652/
שם התכנית :המשך כביש מס'  ,7אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,652/שינוי לתכניות
ענ ,193/ענ.251/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .שכונת
עין אלשערה; גושים וחלקות :גוש ,20310 :חלקה במלואה,16 :
חלקי חלקות .41 ,38 ,22-19 ,17 ,15 :גוש ,20311 :חלקי חלקות:
 .53 ,21גוש ,20342 :חלקי חלקות .23 ,22 ,19 ,6 ,4-2 :גוש,20414 :
חלקי חלקות .44 ,43 ,34 ,33 ,31 ,29 ,28 ,7 ,1 :גוש ,20415 :חלקי
חלקה .1 :גוש ,20416 :חלקי חלקות .56 ,28 ,27 :גוש ,20418 :חלקי
חלקות.33 ,7 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך ולשפר
מערכת דרכים קיימת :א .ייעוד שטח המתחם בקו הכחול
לביצוע כל עבודות חפירה ומילוי בסלילת הדרך .ב .הסדרת
הסתעפויות וצמתים .ג .ביטול דרכים כנדרש על ידי 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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם ,15
חיפה ,טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה ,30025
טל' .04-6351789

3808

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' ענ/731/א/מ347/
שם התכנית :התוויית מערכת דרכים ראשית
בכפר קרע  -חלק א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,והועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה מופקדת
תכנית מפורטת מס' ענ/731/א/מ ,347/שינוי לתכניות ג,400/
ענ ,135/ג/569/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קרע; גושים
וחלקות :גוש ,12124 :חלקי חלקות.62 ,60-43 ,40 ,32-1 :
גוש ,12127 :חלקי חלקות .81 ,79 ,76 ,65 ,36-26 :גוש,12128 :
חלקי חלקות.52 ,29 ,9 ,7 ,6 ,1 :
מטרת התכנית :א .התוויית מערכת דרכים עירונית
ראשית לכפר קרע ,תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי
מגורים לדרך .ב .קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.
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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון ,ערערה  ,30025טל' ,04-6351789
ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה,
ד"נ חפר  ,37845טל' .04-6177307
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ק113/
שם התכנית :קרית שמריהו
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' ק ,113/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,692התשי"ט ,עמ'  ,1692בתאריך .06/08/1959
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית ביאליק; גושים
וחלקות :גושים בשלמותם,11550 ,11535 ,11534 ,11531 ,11529 :
 .11555 ,11554 ,11553גושים בחלקיות,10430 ,10429 ,10426 :
.11557 ,11533 ,11532 ,11530 ,10431

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מטרת התכנית :א .לספק לאוכלוסיה את כל השירותים
הדרושים )חינוך ,בריאות ,מסחר ,שטחים ציבוריים וכו'( ,ולקבוע
חלוקת קרקע בהתאם לכך .ב .לרכז את השירותים למרכזים
מתאימים לצורכי האוכלסיה .ג .להגדיל את צפיפות המגורים
סביב המרכזים ,ועל ידי כך לגוון את אופיה הארכיטקטוני
של השכונה .ד .לבטל דרכים ולקבוע חדשות בהתאם לצורך
התחבורה בת ימינו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות,
רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין  ,26114טל' ,04-8715291
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בתנאים המוצעים .1 :איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
לפי פרק ג' ,סימן ז' .2 .לשנות את ייעוד הקרקע לייעודי קרקע
שונים הכוללים :אזורי מגורים ,דרכים ,שטחים ציבוריים
פתוחים ושטחים לבניני ציבור .3 .קביעת זכויות והוראות בניה
לכל ייעוד קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד
השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' ,09-7759666
וכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף  78לחוק ,להגיש
ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,רח' קפלן  ,2ירושלים
 ,91061טל' .02-6701580

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' ק326/
שם התכנית :שינוי תכניות מפורטות ג  661/ו–ג581/
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ק 326/שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3571התשמ"ח ,עמ'  ,2842בתאריך .13/07/1988
שינוי לתכניות חפאג ,661/ג.581/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מוצקין .צפון
קרית מוצקין ובית חרושת קליל; גושים וחלקות :גוש,10421 :
חלקות במלואן ,27 ,3 ,2 :חלקי חלקות.31 ,29 :
מטרת התכנית .1 :קביעת שטחים למגורים מיוחד,
מגורים ג' ,מבני צבור ,מסחר ומרכז ספורט .2 .שינוי במערכת
הדרכים ,וקביעת שטחים ציבוריים פתוחים  .3קביעת תנאי
בניה .4 .איחוד וחלוקה מחדש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין  ,26114טל' ,04-8715291
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או
היתרים לשימוש בקרקע ,ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע
בתחום תכנית מס' הר.1310/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
הסוכנות ,רח' התכלת ,רח' הגשר ,רח' סמ–הירק; גושים וחלקות:
גוש ,6442 :חלקות במלואן,30 ,27 ,25-21 ,19-15 ,10 ,9 ,7-5 :
,238-232 ,230-216 ,168 ,165 ,122 ,114-106 ,99 ,98 ,91-89 ,32
.306-296 ,268 ,267 ,263 ,262 ,258-254 ,250-246 ,244-240
גוש ,6443 :חלקות במלואן ,140-138 ,27 ,26 ,23 ,12-5 :חלקי
חלקה.24 :

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מיתאר
מקומית מס' הר/10/600/ב
שם התכנית :מתחם  - 10מגורים ב' וג' מיוחד +
שב"צ ,מוסדות חינוך ,בית כנסת מוסד קהילתי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר/10/600/
ב ,שינוי לתכניות הר/במ, 600/הר/15/329/א ,הר ,2/185/הר/
/329א ,תגפ.329/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון .עיר הוד
השרון )רחוב האהבה ,רחוב האיחוד ורחוב הדרים(; גושים
וחלקות :גוש ,6407 :חלקות במלואן,54 ,41 ,40 ,37 ,36 ,21 :
 ,171 - 169חלקי חלקות .168 ,74 ,38 :גוש ,6412 :חלקות במלואן:
 ,665 ,563 ,558 ,434 ,423 ,351 ,229 ,211חלקי חלקות,334 ,119 :
.358
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאיזור המיועד למגורים א'
מיוחד ,חקלאי למחצה ,מגורים ב' ,דרכים ,שטח ציבורי פתוח
ושטח לבניני ציבור לייעודי קרקע כדלהלן :א .אזור מגורים ג'
) 200יח"ד( ,ולמגורים ב' מיוחד ) 56יח"ד( ,סך הכל  256יח"ד.
ב .שטחים לבניני ציבור .ג .שטחים ציבוריים פתוחים .ד .שטחים
לדרכים ודרכים משולבות .2 .קביעת הוראות בדבר איחוד
וחלוקה ללא הסכמת בעלים .3 .קביעת הוראות בדבר הפקעה.
 .4קביעת הוראות בדבר עיצוב בינוי ,תחבורה ,חניה ותשתית.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה .6 .קביעת הוראות בדבר
שלבי ביצוע.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון
 ,45105טל' .09-7759666
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בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/444/א
שם התכנית :קביעת זכויות והוראות בניה להקמת
מבני ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/444/א ,שינוי לתכניות כס ,444/כס.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא; גושים
וחלקות :גוש ,7534 :חלקה במלואה ,40 :חלקי חלקות,30 :
 .54 ,50 ,43-41 ,36 ,35גוש ,7535 :חלקי חלקות .29 ,2 :גוש,7601 :
חלקי חלקות.37 ,1 :
מטרת התכנית :א .קביעת זכויות והוראות בניה להקמת
מבני ציבור .ב .קביעת הנחיות למתן היתרי בניה לפי סעיף
) 145ז( לחוק התכנון והבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5607התשס"ז ,עמ' ,948
בתאריך .24/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא ,רח' ויצמן  ,135כפר סבא  ,44100טל'  ,09-7649175וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/600/א21/
שם התכנית :שינוי ממגורים מיוחד למיוחד רב קומות,
הגדלת שטחים עיקריים ושירות ,מספר יח"ד וקומות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת/600/א,21/
שינוי לתכניות נת/600/א ,נת ,93/7/400/נת ,7/400/נת/מק/
/96/7/400ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' הגילה .3
נוף הטיילת; גושים וחלקות :גוש ,8253 :חלקה במלואה.232 :
מגרש 501 :בהתאם לתכנית נת/600/א ,מבנן  Cתת–מבנן .C 1
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים מיוחד רב קומות .ב .הגדלת שטחים עיקריים ,ושטחי
שירות .ג .הגדלת מס' יח"ד מ– 29יח"ד ל– 49יח"ד .ד .הגדלת
מס' קומות ממרתף  8 +קומות ל– 2קומות מרתף  14 +קומות
 +קומת כניסה  +קומת ביניים  +קומת גג טכני .ה .קביעת
הוראות ומגבלות בניה .ו .שינוי קווי בנין.
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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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09-8603159
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת4/28/307/
שם התכנית :תוספת זכויות בניה ,קביעת קווי בנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת ,4/28/307/שינוי לתכניות נת/307/א ,נת,28/307/
נת ,307/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' הולנד ;19
גושים וחלקות :גוש ,8274 :חלקה במלואה.346 :
מטרת התכנית :א .תוספת זכויות בניה .ב .קביעת קווי
בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/02/2005ובילקוט הפרסומים  ,5361התשס"ה ,עמ' ,1192
בתאריך .27/01/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/1/7/750/א
שם התכנית :קביעת ייעודים לשטחי מגורים,
מרכז ספורט ,דרך משולבת ,תוספת יח"ד וקומה,
הבלטת מרפסות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/1/7/750/א ,שינוי לתכניות נת ,7/750/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .מזרח נתניה;
גושים וחלקות :גוש ,8007 :חלקות במלואן,19 ,15 ,12 ,10 :
 ,80-78 ,76 ,28 ,27 ,23 ,21 ,20חלקי חלקות .14 ,3 :גוש,9089 :
חלקות במלואן .68 ,53 ,45-41 ,5 :גוש ,9090 :חלקות במלואן,2 :
 .61 ,56 ,48 ,16-10מגרשים 194 ,168 ,165 :בהתאם לתכנית נת/

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

 ;7/750מגרשים 224 ,196 :בהתאם לתכנית נת ;7/750/מגרשים:
 67-56 ,4 ,3בהתאם לתכנית נת.7/750/
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
על פי פק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה .ב .קביעת ייעודים
לשטחי מגורים ,מרכז ספורט ,דרך משולבת .ג .תוספת יח"ד.
ד .תוספת קומה .ה .קביעת זכויות בניה ,וקביעת קווי בנין.
ו .שינוי לבינוי .ז .הבלטת מרפסות בקו בנין קדמי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/08/2006ובילקוט הפרסומים  ,5570התשס"ו ,עמ' ,4757
בתאריך .28/08/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/66/1268/ג
שם התכנית :שינוי ממגורים בצפיפות בינונית
למגורים ג' ,לשפ"פ ,לשצ"פ ולדרך 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
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת/66/1268/ג,
שינוי לתכנית פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
פנחס מאירי; גושים וחלקות :גוש ,6376 :חלקות במלואן,16 ,15 :
חלקי חלקות.98 ,95 :
מטרת התכנית :תכנית זו באה לקבוע מסגרת תכנון
להקמת שכונת מגורים בת  96יחידות דיור באמצעות שינוי
תכנית המיתאר כדלקמן :א .שינוי ייעוד מאיזור מגורים
בצפיפות בינונית לאזור מגורים ג' ,לשטח פרטי פתוח ,לשטח
ציבורי פתוח ולדרך חדשה .ב .שינוי ייעוד מדרכים לאזור
מגורים ג' ,לשטח פרטי פתוח ושטח ציבורי פתוח .ג .קביעת
שטח לאזור לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
ד .קביעת הוראות והנחיות בניה ל– 96יחידות דיור ב– 3מבנים
בגובה של עד  10קומות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח
תקוה .49100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ106/1/
שם התכנית :חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות
אדמה ולעיבוי בינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ.106/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון; גושים
וחלקות :גושים בשלמותם .3937 ,3931 :גושים בחלקיות,3923 :
,3939 ,3938 ,3936 ,3935 ,3932 ,3930 ,3929 ,3928 ,3926 ,3925
.3945
מטרת התכנית .1 :קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה
מכוח תכנית זו לעיבוי ולחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה,
על פי מספר יחידות הדיור הקבועות בכל מתחם בתכנית זו.
 .2קביעת הוראות לתוספת זכויות בניה ,מספר קומות,
ומספר יח"ד שיותרו בגין חיזוק ו/או עיבוי המבנים בהתאם
לקריטריונים ומכוח תכנית זו .3 .קביעת הנחיות והוראות
לשיפור ,עיבוי וחיזוק מבנים ,לצורך שיפור עמידותם בפני
רעידות אדמה ולשם התחדשות עירונית.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טל' .03-9547577
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/800/א30/
שם התכנית :בקשה לתוספת יח"ד בקומת העמודים
המפולשת בבנין קיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/800/א 30/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  20/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5553התשס"ו ,עמ'
 ,4222בתאריך  .17/07/2006שינוי לתכניות רח/800/א ,רח/
/2000י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח'
סמילנסקי  ;4גושים וחלקות :גוש ,3703 :חלקה במלואה.686 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת מס' יח"ד המותרות בתחום
התכנית  7יח"ד למגרש ל– 8יח"ד למגרש .2 .ביטול חלק מקומת

3811

העמודים המפולשת לצורך מגורים .3 .הגדלת השטח העיקרי
המותר מ– 110%ל– .4 .122%קביעת זכויות והוראות בניה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעהבדברהפקדתתכניתמיתארמקומיתמס'רע563/1/
שם התכנית :תוספת שטח עיקרי על הגג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע ,563/1/שינוי
לתכניות רע/292/1/א ,רע/117/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' דרור .7
קואורדינטה  Xמזרח מערב  ,186/425קואורדינטה  Yצפון דרום
 ;678/210גושים וחלקות :גוש ,8573 :חלקה במלואה.6 :
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי של  33.0מ"ר על הגג
ובחלל הגג.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי תכניות מיתאר מס
רע117/1/א ,רע292/1/א .2 .תוספת שטח עיקרי בחלל הגג-
 5.0בנוסף לשטח המותר לפי תב"ע מס' רע292/1/א .3 .תוספת
שטח עיקרי על הגג  28.0מ"ר .4 .קביעת הוראות בניה והנחיות
לעיצוב אדריכלי.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,43604
טל' .09-7610516
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קסם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'לג'וליה; גושים
וחלקות :גוש ,7506 :חלקי חלקה .1 :מגרשים 18 :בהתאם לתכנית
אפ.39/
מטרת התכנית .1 :קביעת קווי בנין למבנים הקיימים
בהתאם למצב הקיים .2 .תוספת  2קומות )רביעית וחמישית(,
ותוספת אחוזי בניה ,סך הכל  240%בכל הקומות )עיקרי+
שירות( .3 .תוספת  7יח"ד )סך הכל  10יח"ד במקום  3יח"ד(.
 .4קביעת הוראות בניה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם,
כפר קאסם ,כפר קאסם  ,49940טל'  ,03-9370492וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ,בקעת בית שאן ,בית שאן,
הגלבוע ,משגב ,הגליל התחתון ,טבריה ,כרמיאל ,מרום הגליל,
נהריה ,נצרת ,נצרת עילית ,עכו ,עמק הירדן ,עפולה ,צפת,
קרית שמונה ,גולן ,קצרין ,מגדל העמק ,הגליל המזרחי ,הגליל
המרכזי ,הגליל העליון ,יזרעאלים ,מעלה הגליל ,מעלה חרמון,
מבוא העמקים ,מעלה נפתלי ,אצבע הגליל ,בקעת בית הכרם,
גבעות אלונים ,שפלת הגליל ,מחוזית מחוז צפון

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג9999/
שם התכנית :מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג.9999/
תחום התכנית :כל מחוז הצפון.
מטרת התכנית :לשנות את תכנית מפורטת ג ,6540/מבנים
חקלאיים בשטחים חקלאיים ,הקובעת הוראות וסייגים למתן
היתרי בניה למבנים ולשימושים חקלאיים.
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג11082/
שם התכנית :מעבר הגבול מטולה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית מס' ק3428/
שם התכנית :קביעת קווי בנין למבנים קיימים,
קביעת הוראות בניה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אצבע הגליל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,11082/
שינוי לתכניות ג ,8260/ג.4257/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית מס' ק3428/
שהודעהעלדברהפקדתהפורסמהבעיתוניםבתאריך,01/12/2006
ובילקוט הפרסומים  ,5601התשס"ז ,עמ'  ,755בתאריך .30/11/2006
שינוי לתכנית אפ.39/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטולה; גושים
וחלקות :גוש ,13200 :חלקות במלואן ,57 ,55 ,35-30 ,12 :חלקי
חלקות .58 ,56 ,54 ,37 ,36 ,29-27 ,14 ,13 ,11-8 :גוש,13202 :
חלקות במלואן ,23 ,12-9 ,5-2 :חלקי חלקות,20 ,14 ,13 ,8-6 ,1 :
 ,21חלקי חלקות.5 ,1 :
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ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מטרת התכנית .1 :ריכוזי אזורי המלאכה והתעשיה
לאתר אחד .2 .שינוי ייעוד קרקע חקלאית :קרקע למעבר גבול
למגורים )כהמשך למגורים בהר צפיה( .תוספת של  187יח"ד,
ולמסחר בהיקף של כ– 46,740מ"ר שטחי בניה עסקיים לתחנת
דלק ,לדרכים ולשצ"פ .3 .פירוט הוראות מפורטות לשטח
שהוגדר בתכנית המיתאר למעבר גבול .4 .תכנון מערכת דרכים
מקשרת.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת התכליות המותרות בכל
ייעוד קרקע .2 .קביעת הוראות בניה  -קביעת היקף הבניה,
מרווחי בניה וגובה בנינים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טל' .04-6800077
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג12834/
שם התכנית :אתר קומפוסט ,מזרחית למושב נוב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג.12834/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נוב; גושים וחלקות:
גוש  ,200000ח"ח .52 ,51 ,48 ,16
מטרת התכנית :שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית
לחקלאי מיוחד ,מיתקן חקלאי  -אתר קומפוסט.
עיקרי הוראות התכנית :תיחום שטח המיועד לאתר להכנת
קומפוסט ,ולהקמת סככות אכסון ושירות לציוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/8/2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס"ה ,עמ' ,4309
בתאריך .27/9/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04-6969712וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14936/
שם התכנית :היפודרום ומרכז ספורט אזורי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חבר ,התכנית נמצאת
במרכז אזורי חבר מערבה מרצות נחל קישון וצפונה מכביש
אזורי  ;675גושים וחלקות :גוש ,20781 :חלקי חלקות.5 ,4 ,2 ,1 :
גוש ,20808 :חלקי חלקות.9 ,8 ,5 ,3 ,1 :
מטרת התכנית :א .ייעוד שטח לאזור ספורט היפודרום
למרוצי סוסים .ב .הקצאת שטח למרכז ספורט אזורי חבר.
עיקרי התכנית :א .פירוט ויחוד שטחים של אזור מוסדות
ציבור משולב בפארק .ב .הקצאת שטח לאזור ספורט ומסחר
המיועד להקמת היפודרום למרוצי סוסים .ג .הקצאת אזור
ספורט המיועד למרכז ספורט אזורי .ד .התוויית דרכי גישה.
ה .התכנית תיקבע הוראות פיתוח בשטח להכשרת מסלול
מרוצים לסוסים ,גישה וחניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/04/2006ובילקוט הפרסומים  ,5534התשס"ו ,עמ' ,3429
בתאריך .30/05/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'  ,04-6533237וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14983/
שם התכנית :קיבוץ חפציבה  -פינוי ובינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14983/שינוי לתכניות ג ,6669/ג.605/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חפצי–בה ,רח'
חפצי–בה; גושים וחלקות :גוש  ,23151חלקי חלקות ,140 ,138
 ;142גוש  ,23155חלקי חלקה ;47 :גוש  :23156חלקות במלואן:
 ,60 ,2חלקי חלקות.48 ,47 ,36 :
מטרת התכנית :א .רה–תכנון של חלק מאזור המגורים;
ב .חלוקת אזור מגורים למגרשי בניה; ג .הסדרת תחום הגן
הלאומי; ד .ייעוד שטח למרכז שירותים; ה .התוויית מערכת
דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5542התשס"ו ,עמ' ,3828
בתאריך .19/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'  ,04-6533237וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14936/שינוי לתכנית ג.9758/

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,
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מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג15748/
שם התכנית :מבנה משק  -מושב ברק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,15748/שינוי לתכנית
ג/במ.178/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ברק; גושים וחלקות:
גוש ,20039 :חלקות במלואן .100 ,99 ,95 ,46 ,43 :גוש,20770 :
חלקות במלואן.89 ,87 ,71 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי בנחלה לשטח
חקלאי עם מבנה משק לצורך הקמת לול.
עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית בנחלה
 לשטח חקלאי עם מבנה משק לצורך הקמת לול .ב .קביעתהנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ג .קביעת השלבים וההתניות
לביצוע .ד .קביעת הנחיות סביבתיות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד(,
טל' .04-6533237
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16401/
שם התכנית :שינוי לתכנית כפר נופש ,כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16401/שינוי
לתכנית ג.10154/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור; גושים
וחלקות :גוש ,17036 :חלקה במלואה .33 :חלקי חלקות,90 ,10 :
.109 ,106 ,104 ,94
מטרת התכנית :הקמת כפר נופש של  124יחידות נופש
ושירותים נלווים ,בהתאם להנחיית משרד התיירות .ב .ביטול
סעיף  2א ,4בפרק ד' בתכנית ג.10154/
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה ל–20%
מסך כל השטח שייעודו נופש כפרי .ב .הוספת שירותים נלווים
לתיירות ,כגון :ספא ,מיתקני ספורט ,חדר אוכל ,חניון ,וכדומה,
הקצאת שטח לצורך חניית הבאים למיתקן.

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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16529/
שם התכנית :קיבוץ סאסא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16529/
שינוי לתכנית מש"צ  ,64ולתכניות ג ,2631/ג ,7803/ג.14858/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאסא ,רח' סאסא;
גושים וחלקות :גוש ,14212 :חלקי חלקה .23 :גוש  ,14214חלקי
חלקות .25 ,21 ,17 :גוש ,14222 :חלקות במלואן,41 ,38-35 ,33-31 :
חלקי חלקה .21 :גוש ,14223 :חלקה במלואה ,42 :חלקי חלקות:
 .66 ,65 ,59 ,30 ,27גוש ,14224 :חלקות במלואן,34 ,33 ,30 :
 .73-66 ,64 ,63 ,59 ,58 ,55 ,49-46גוש ,14227 :חלקי חלקות:
.30 ,26 ,22 ,21
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים חדשה בת
 116יח"ד .ב .העברת כביש גישה צפוני ליישוב לצורך התאמה
למבנה הטופוגראפי .ג .הסדרת דרכים ,חניות ותשתיות בשטח
התכנית .ד .הסדרת תחום המבנים המשמשים את הקהילה.
ה .הסדרת תחום מרכז השירותים בתחום הקיבוץ .ו .הסדרת
נושא העתיקות בקיבוץ והפיכתם לאתר ייחודי .ז .הסדרת אזור
התעשיה ואזור מבני משק בתחום הקיבוץ.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית ושטח
פרטי פתוח לקרקע למגורים .ב .קביעת התכליות המותרות לכל
ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות למתן היתרי בניה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת השלבים והתניות
לביצוע .ו .קביעת הנחיות סביבתיות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
.12100

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14614/
שם התכנית :קיבוץ דן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14614/שינוי לתכניות ג ,10623/ג ,4523/ג ,8944/ג.8651/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דן ,גושים וחלקות:
גוש ,13234 :חלקי חלקות .17 ,2 :גוש ,13235 :חלקות במלואן,6 :
 ,10 ,9חלקי חלקות.7 ,5-2 :
מטרת התכנית :א .תכנון שטח למגורים ,מרכז אזרחי ,מרכז
תעסוקה ,מבני ציבור ושטח פרטי וציבורי פתוח .ב .ארגון מחדש
של מערכת הדרכים .ג .איחוד וחלוקה מחדש.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעת ופירוט התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ה .קביעת הוראות
סביבתיות לאזורי התעשיה והתעסוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/05/2006ובילקוט הפרסומים  ,5544התשס"ו ,עמ' ,3907
בתאריך .25/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15091/
שם התכנית :תכנון מחודש של אזור המגורים
הקיבוצי  -קיבוץ ראש הנקרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר ד"נ גליל מערבי מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15091/שינוי לתכניות ג ,10300/ג.3467/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ראש הנקרה;
גושים וחלקות :גוש ,18297 :חלקי חלקה .45 :גוש ,18298 :חלקי
חלקה .10 :גוש ,19005 :חלקה במלואה ,8 :חלקי חלקות,12 ,10 ,9 :
 .19 ,18 ,16 ,15 ,13גוש ,19006 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :א .הגדרה של שטחי ציבור ,מעברים
ציבוריים ,ודרכים בתחום אזור הקהילה בתכנית ג.10300/
ב .קביעת ייעודי שטחים באזור הקהילה בעבור מבני ציבור,
בילוי ונופש ,מגורים מיוחד .ג .הגדרת מתחמים שיאפשרו
פרצלציה של אזור המגורים.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע ציבורי פתוח
לקרקע למגורים ,ושינוי קרקע למגורים לשטחי ציבור ,בילוי
ונופש ,מבני ציבור ,שטחי קהילה ,מגורים א' ושטח ציבורי
פתוח ,שינוי ייעוד שטח מבני משק למגורים מיוחד .2 .קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .3 .קביעת הוראות
בניה :קביעת/הגדלת :צפיפות ,מרוחי בניה ,גובה בנינים,
מתחמים לחלוקת מגרשים באזור המגורים .4 .קביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי .5 .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 .6קביעת הנחיות סביבתיות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל' .04-9879621
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג16157/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור תעשיה ומגורים
לאזור מסחר ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' ג,16157/
שינוי לתכניות ג ,7574/ג.6671/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח'נין; גושים וחלקות:
גוש ,19290 :חלקות במלואן ,127 ,118 ,117 :חלקי חלקות:
.131 ,130 ,128 ,126 ,119 ,116 ,115
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה
ואזור מגורים ומלאכה מעורב לשטח מסחר ומגורים ב'.
עיקרי התכנית :א .ייעוד שטח לאזור מסחר ,משרדים
ומגורים ב' .ב .הגדלת אחוזי הבניה ,מספר הקומות ,וגובה
הבנינים .ג .קביעת הוראות למתן היתרי בניה .ד .קביעת
עקרונות והנחיות אדריכליות .ה .קביעת גובה בנינים והנחיות
חזותיות .ו .קביעת סדרי תנועה וחניה בשטח התכנית .ז .קביעת
הנחיות סביבתיות .ח .קביעת שלביות וביצוע 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
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טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טל' .04-6746740
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות-תרשיחא,
טל'  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15556/
שם התכנית :שכונת מגורים מזרחית ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15556/שינוי לתכניות ג ,8588/ג.13181/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17397 :חלקי חלקות.42 ,41 ,29 :
מטרת התכנית :א .הרחבת שכונת מגורים בכ– 36יח"ד.
ב .שינוי דרך גישה מרוחב  4מ' לדרך ברוחב  10מ' .ג .שינוי
ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים .ד .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ה .קביעת הוראות בניה .ו .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ז .קביעת השלבים וההתניות
לביצוע ,תכנית פיתוח ,גדרות ובניה מוצעת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5629התשס"ז ,עמ' ,1640
בתאריך .15/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14737/
שם התכנית :שינוי ייעוד משפ"פ לאזור מגורים,
תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 12025
שם התכנית :מיתקן הנדסי באתר בריכות אביבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג.12025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אביבים; גוש וחלקות:
גוש ,14340 :חלקה במלואה  ,3ח"ח  .5 ,4גוש ,14342 :ח"ח .6
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מיער טבעי לשימור
לפי תכנית מיתאר ליער וייעור תמ"א  22למיתקן הנדסי;
ב .קביעת תנאים והוראות בניה כגון :סוגי המבנים המותרים,
קביעת קווי בנין במגרש ,ועוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום
 24/10/2004ובילקוט הפרסומים  ,5347התשס"ה ,עמ' .689
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג14978/
שם התכנית :חוות לולים ,אשדות יעקב איחוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק הירדן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,14978/שינוי לתכנית
ג.1594/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדות יעקב )אחוד(;
גושים וחלקות :גוש ,15112 :חלקי חלקות.21 ,20 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ג ,14737/שינוי לתכניות ג ,10778/ג.6953/

מטרת התכנית :א .הקמת חוות לולים .ב .שינוי ייעוד
לשטח חקלאי מיוחד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא;
גושים וחלקות :גוש ,18403 :חלקי חלקות .30 ,28 ,17 :גוש,18406 :
חלקי חלקות.40 ,7 ,5 :

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הנחיות והוראות
למתן היתר בניה .ב .קביעת הנחיות והוראות לשמירת איכות
הסביבה.

מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ואזור
ספורט לאזור מגורים א' 24 ,יח"ד.

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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן ,טל' .04-6757636

עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד חלק מחלקות  28מגוש
 ,18403וחלק מחלקות  7ו– 40מגוש  18406משטח פרטי פתוח
ומאזור ספורט לאזור מגורים א' .ב .קביעת השימושים המותרים
בשטח התכנית .ג .קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/11/2005ובילקוט הפרסומים  ,5452התשס"ו ,עמ' ,236
בתאריך .03/11/2005
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ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 64/135/03/2
שם התכנית :שינויים בבית מס'  700ברח' אילות
בשכונת יעלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,64/135/03/2שינוי לתכנית
 ,18/135/03/2כפיפות לתכנית .(4/18/8) 41/135/03/2
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שכונת יעלים,
רח' אילות מס'  ;700גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,40009 :חלקות במלואן,219 :
 ,231חלקי חלקה.239 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטחי בניה מרביים
לכ– 1,840מ"ר מתוכם כ– 1,665מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ב .קביעת קווי בנין לרבות קווי בנין .0
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'
.08-6367114
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,רח' מדיין מס'
 ,192שכונת האשל; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,40003 :חלקה במלואה,20 :
חלקי חלקה.21 :
מטרת התכנית :א .תוספת  10%שטח עיקרי .ב .תוספת
 9.5%שטח שירות ,ושינוי בקווי הבנין ,במגרש  20המיועד
לאזור מגורים ב'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' ,1995
בתאריך .13/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  08-6367114וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 5/138/03/2
שם התכנית :שכונת גנים א'  -משעול הקנה  ,6אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,5/138/03/2כפיפות לתכנית .1/138/03/2
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,רח' גנים.
שכונת גנים א' ,משעול הקנה  ;6מגרש  ;67גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,40050 :
חלקה במלואה.101 :
מטרת התכנית :א .תוספת מרתף למבנה הקיים ,בשטח של
 10%משטח המגרש .ב .קביעת שטחי בניה מרביים לכ–,72%
מתוכם כ– 60%המהווים שטחים עיקריים .ג .קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2102
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  08-6367114וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 26/102/03/2
שם התכנית :שכונת בית האשל  -בית מס'  ,192אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'  ,26/102/03/2שינוי לתכנית .8/102/03/2

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 49/103/03/3
שם התכנית :שינוי ייעוד מבית החלמה למגורים ברובע ג'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,49/103/03/3שינוי
לתכנית  ,39/103/03/3כפיפות לתכנית .101/02/3
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .מגרש מס' 50
הממוקם ברחוב חטיבת הנגב ברובע ג'; קואורדינטה X 634/250
קואורדינטה  ;Y 168/375גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,2463 :חלקה במלואה ,50 :חלקי
חלקות.28 ,25 :
מטרת התכנית :א .הקמת  28יח"ד במגרש ברובע ג';
ב .קביעת זכויות בניה ובינוי בהתאם.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח למוסד
)בית החלמה ליולדות( לאזור מגורים ד' .ב .קביעת בינוי חדש
להקמת מבנה מגורים .ג .צירוף נספח בינוי הסדרי תנועה וחניה.
ד .קביעת מספר יח"ד מרבי ל– 28יח"ד .ה .קביעת שטח יח"ד
מרבי ל– 130מ"ר ברוטו .ו .קביעת תנאים למתן היתר 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,רח' הבנים  ,12אשדוד ,77100
טל' .08-8545304
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 171/101/02/4
שם התכנית :מסוף כימיקלים בתחום מכלל חברת
קצא"א ,אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,171/101/02/4
שינוי לתכניות .167/101/02/4 ,136/101/02/4
שטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון .מתחם
קצא"א; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,1922 :חלקי חלקות.20 ,18 ,16 ,2 ,1 :
גוש ,1923 :חלקי חלקות .8 ,6 ,3 ,2 :גוש ,1924 :חלקי חלקות:
 .16 ,14-10 ,7גוש ,1925 :חלקי חלקות.23-19 ,16-10 ,8 ,7 ,4 ,2 :
גוש ,1926 :חלקי חלקה.16 :

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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7אשקלון,
טל' .08-6792355
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 63/104/03/5
שם התכנית :שינויים ברח' האורגים  -אזור תעשיה,
דרך חברון ,באר שבע
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 מס' .63/104/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
התעשיה דרך חברון ,רח' האורגים; גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38064 :חלקה
במלואה .24 :גוש ,38076 :חלקי חלקה .52 :גוש ,38084 :חלקות
במלואן ,68 ,67 ,62 ,42 :חלקי חלקה) 59 :לא הוסדר(.
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מאזור תעשיה
לאזור משולב מסחר ומלאכה .ב .קביעת השימושים המותרים
במגרשים .ג .קביעת שטחי בניה מרביים ,קווי בנין וגובה בנינים
ומספר קומות .ד .קביעת סידורי חניה במגרשים ,לרבות חניה
תת קרקעית .ה .קביעת תנאים להוצאת 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מטרת התכנית :הארכת משך הזמן להפעלת מסוף
הכימיקלים.

3818

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 97/107/03/5
שם התכנית :שינויים ברחוב בורוכוב  16בשכונה א'
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 מס'  ,97/107/03/5שינוי
לתכניות .8/107/03/5 ,27/107/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכונה א',
רח' בורוכוב  ;16גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38023 :חלקי חלקה .79 :גוש,38129 :
חלקה במלואה ,46 :חלקי חלקה.93 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטח בניה במבנה קיים בתוספת
קומה ,על ידי שינויים בזכויות בניה ,בהנחיות והגבלות בניה
במגרש מס'  ,16הנמצא באזור מגורים ב' .ב .קביעת הנחיות
בעבור דרך מוצעת ,אשר תכלול חניה משותפת ודרך גישה
מרח' מונטיפיורי .ג .קביעת שטח מרבי למחסן עד  8מ"ר לכל
יח"ד .ד .קביעת תנאים למתן היתרי בניה והריסת המבנים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 145/108/03/5
שם התכנית :שינויים ברח' ארלוזורוב  33בשכונה ג'
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 מס'  ,145/108/03/5שינוי
לתכנית .7/108/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונה ג',
רח' ארלוזורוב  ;33גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38028 :חלקי חלקה .123 :גוש,38029 :
חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות
במגרש מס'  91המיועד לאזור מגורים ב' ונמצא ברח'
ארלוזורוב  ,33לדירה מס'  2בקומת קרקע מ– 15%ל– ,21%לדירה
מס'  3בקומה א' מ– 15%ל– .2 .29%קביעת זכויות והנחיות בניה

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

למבני עזר .3 .שינוי בקווי הבנין לפי בניה קיימת .4 .קביעת קווי
בנין למבני עזר .5 .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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 77/117/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש  34/2ברחוב יוסף
סלרין בשכונה יא'
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 מס'  ,77/117/03/5שינוי
לתכנית .41/117/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' יוסף
סרלין  ,14שכ' יא'; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38131 :חלקי חלקה .108 :גוש,38406 :
חלקה במלואה ,24 :חלקי חלקה.48 :
מטרת התכנית :שינויים במגרש  34/2כמפורט להלן
א .הגדלת שטח בניה תוך הוספת כ– 23.2מ''ר לבניה בקומה
א' .ב .קביעת זכויות בניה למטרה עיקרית ולמטרות שירות.
ג .קביעת הנחיות לבניית מחסן כחלק מהבית.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

3819

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 25/192/03/5
שם התכנית :שינויים ברחוב פיירברג  36 + 34ברובע
נווה זאב  -פלח 2
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 מס'  ,25/192/03/5שינוי
לתכנית /5במ.5/130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רובע
נווה זאב ,פלח  ,2רח' פיירברג  ;36+34גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,38139 :
)לא מוסדר(.
מטרת התכנית :הוספת שטח בניה בדירות מס' ,13 ,12 ,11
 ,14בנין מס'  N34בקומה ג' ,ודירות מס'  14 ,12 ,11בבנין מס'
 N36בקומה ג' ,באזור מגורים ג' ,לפי הפירוט להלן .1 :סגירת
מרפסת קיימת בכל דירה בשטח של  12מ"ר .2 .קביעת תנאים
למתן היתר 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 3/202/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש  5031ברח' אייזנשטדט
מס'  ,18שכונת רמות
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 מס'  ,3/202/03/5שינוי
לתכנית .202/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונת
רמות ,רח' שמואל אייזנשטדט מס'  ;18גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש) 38246 :בהסדר(.
מטרת התכנית :השינויים במגרש מס'  5031הם כמפורט
להלן .1 :סגירת קומת עמודים קיימת בעבור מטרות עיקריות.
 .2הקטנה נקודתית של קו בנין צדדי לפי הקיים בשטח .3 .קביעת
הנחיות ומגבלות בניה בעבור  2מקומות חניה .4 .הגדלת זכויות
בניה למטרה עיקרית בהיקף שטח של  91מ"ר .5 .ביטול המרתף
ועליית גג .6 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
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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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 41/203/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש מס' A509
ברח' רנה קסן  - 23שכונת רמות
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 מס'  ,41/203/03/5שינוי
לתכניות /5במ/5 ,6/6/במ.1/6/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכונת
רמות ,רח' רנה קסן  ;23גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38157 :חלקות במלואן.25 ,24 :
חלקי חלקה.171 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה על ידי שינויים בזכויות
בניה ,למגרש  A509לפי הפירוט הזה .1 :תוספת שטח לבניית
חדר מדרגות בחזית צדדית ,על ידי הגדלת זכויות בניה
למטרה עיקרית .2 .תוספת גגון כניסה  -הגדלת זכויות בניה
למטרות שירות .3 .קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי
בעבור התוספות .4 .קביעת מבנים קיימים המיועדים להריסה.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה .6 .הגדלת שטח שירות
לבניית גגון מעל הכניסה לבית.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 51/206/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש  A38ברח' אביטל ,26
ובמגרש  B38ברח' אביטל  24בשכונת נווה מנחם
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 מס'  ,51/206/03/5שינוי
לתכניות /5במ/5 ,4/75/במ.75/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכונת
נווה מנחם ,רח' אביטל ) 24מגרש מס'  ,(B38רח' אביטל 26
)מגרש מס'  ;(A38גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38172 :חלקות במלואן.40 ,39 :
גוש ,38173 :חלקי חלקות.61 ,57 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה המרביים למטרה
עיקרית  197 -מ''ר במקום  130מ''ר בעבור תוספת בקומת קרקע
ובקומה א' .2 .שינוי מיקום המחסן ,וקביעת קווי בנין בעבורו.
 .3הקמת מצללות בחזית קדמית ואחורית .4 .קביעת הנחיות
ביצוע לתוספות בניה .5 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 .6בעבור מגרש מס'  - A38זכויות בניה נשארות ללא שינויים
בהתאם לתכנית תקפה .מבנים חורגים מזכויות בניה מותרים,
מסומנים להריסה.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 3/126/03/12
שם התכנית :שמורת טבע נחל גירזי  -הרחבה
לשמורת טבע נחלים גדולים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,3/126/03/12בהתאם
לתמ"מ  14/4שינוי .39
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בצמוד לחלקה
הדרום  -מזרחי של שמורת טבע מוכרזת נחלים גדולים ,באזור
נחל גירזי .בתחום מועצה אזורית חבל אילות; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,39100 :
חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,39101 :חלקי חלקה .4 :גוש,39106 :
חלקי חלקה .1 :גוש ,39107 :חלקי חלקות .3 ,1 :גוש ,39108 :חלקי
חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה.1965-
 .2לשמור על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי ,וכן על ערכי
הנוף והמורשת .3 .לשנות ייעוד של שטחים פתוחים ,וייעוד
קרקע חקלאית בתמ"מ  14/4לייעוד של שמורת טבע.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות ,טל' .08-6355819
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 4/121/03/22
שם התכנית :מגרש  - 6שכ' קרית מנחם ,רח' טדי קולק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,4/121/03/22שינוי לתכנית /22במ ,46/כפיפות לתכנית
.20020054
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

3821

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,רח' קרית
מנחם .שכונת קרית מנחם ,רח' טדי קולק; מגרש מס' ;6
מגרש פינתי בין רחוב טדי קולק לרחוב הרב צבאן ,סמוך לבית
החולים הסיעודי בשכונת קרית מנחם .קואורדינטה מערב
מזרח  ,Y592,200 -קואורדינטה דרום צפון ;X159,900 -
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש ,100279 :חלקי חלקה ;2 :מגרש 6 :בהתאם לתכנית
/22במ.46 /
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מגרש  6מאזור מגורים ג'
למגרש שייעודו מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של מגרש מס'
 ,6ממגרש שייעודו אזור מגורים ג' למגרש שייעודו מבנים
ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי .ב .קביעת  60אחוזי בניה )עיקרי
 +שירות( .ג .קביעת הנחיות בניה לייעוד זה .ד .הנחיות לעיצוב
אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' ,1998
בתאריך .13/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתיבות ,רח' ירושלים  ,4נתיבות  ,80200טל'  ,08-9938735וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עומר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3/117/03/14
שם התכנית :חריגה בקו בנין  -רחוב הציפורן,
מגרש  ,270עומר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,3/117/03/14שינוי לתכנית /14במ.148/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עומר .רח'
הציפורן  ;13גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :בהסדר :גוש ,38577 :חלקה במלואה.113 :
מטרת התכנית :א .הוספת זכויות בניה .ב .הקלה מקו בנין
בקומת מרתף למרפסת ולפרגולה ,וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה חדשות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/08/2006ובילקוט הפרסומים  ,5559התשס"ו ,עמ' ,4451
בתאריך .25/07/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עומר ,רח' רותם  ,1עומר  ,84965טל'  ,08-6291141וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית עם
הוראות תכנית מפורטת מס' 39/101/02/9
שם התכנית :רובע הפרחים
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 גת מופקדת תכנית מיתאר מקומית עם הוראות
תכנית מפורטת מס'  ,39/101/02/9שינוי לתכניות ,1/102/03/9
/379) -113/03/9ד(-4/113/03/9 ,(5/39/2) -3/113/03/9 ,
)/766) -117/03/9 ,(5/44/1ד(,101/02/9 ,9/109/03/9 ,
,7/101/02/9 ,18/101/02/9 ,14/101/02/9 ,12/101/02/9
.9/101/02/9
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת .רובע
הפרחים שטח בין קואורדינטות אורך 178.700-177.800 :לבין
קואורדינטות רוחב ;613.750 - 613.150 :גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,1830 :
חלקות במלואן .192 ,191 ,185 ,166 ,116-111 ,62 :גוש,1832 :
חלקות במלואן ,138 ,119 :חלקי חלקות ;154 ,122 :גוש  ,1901חלקי
חלקות ;87 ,86 ,63 ,52 :גוש  ,1902חלקות במלואן,36-26 ,24 ,23 :
 ,89 ,88 ,84-81 ,43-38חלקי חלקות ;80 ,79 ,16 :גוש  ,1904חלקי
חלקות ;26 ,22 :גוש  ,1916חלקה במלואה ,55 :חלקי חלקות,5-3 :
 ;45גוש  ,1993חלקי חלקה ;76 :גוש  ,2295חלקי חלקה.77 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים
מיוחד ותכנון מחדש של אזור עירוני קיים ברובע הפרחים
במרכז קרית גת ,על ידי שינויים בייעודי הקרקע ,איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים ,קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות
בניה .התכנית כוללת .1 :שינוי דרך קיימת לאזור מגורים ג',
לאזור מגורים מיוחד ,לשטח ציבורי פתוח שכונתי ,לשטח
ציבורי פתוח עירוני ,ולשטח לבניני ציבור .2 .שינוי שטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים ג' ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח לדרך ,לשטח
לדרך משולבת ,ולשטח ציבורי פתוח שכונתי .3 .שינוי אזור
מגורים א' לאזור מגורים ג' ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח לדרך
ולשטח ציבורי פתוח שכונתי .4 .שינוי אזור מגורים ג' לשטח
ציבורי פתוח עירוני ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח למסחר ולשטח
לדרך .5 .שינוי שטח לתכנון לאזור מגורים ג' ,לאזור מגורים
מיוחד ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח לדרך ,לשטח ציבורי פתוח
שכונתי ,ושבילים להולכי רגל .6 .שינוי שטח למסחר לאזור
מגורים ג' ולשטח ציבורי פתוח שכונתי .7 .שינוי שטח לבניני
ציבור לאזור מגורים מיוחד ,לאזור מגורים ג' לשטח לדרך
לשביל להולכי רגל ולשטח למיתקנים הנדסיים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית גת ,קרית גת ,טל' .08-6874719

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 38/101/02/9
שם התכנית :הקמת שטח לבניני ציבור והשלמת
דרכים בעבור אזור תעסוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,38/101/02/9שינוי לתכניות /9 ,177/03/6בת.11/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת .קרית
גת מזרח; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,1839 :חלקי חלקה .66 :גוש ,1840 :חלקי
חלקות .25 ,16 ,11 :גוש ,1860 :חלקי חלקות .32 ,31 :גוש,1861 :
חלקי חלקות .29 ,25 ,23 ,21 ,9-6 :גוש ,1862 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש ,3027 :חלקי חלקה.5 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להשלמת שטח
לבניני ציבור ודרכים למרכז תעסוקה אזורי בתחום מרחב תכנון
קריית גת ,על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות
זכויות ומגבלות בניה .א .יצירת מסגרת תכנונית להשלמת מרכז
תעסוקה אזורי באמצעות התוויית דרכים ,וייעוד שטח לבניני
ציבור לשירות מרכז התעסוקה .ב .שינוי ייעוד קרקע משטח
חקלאי לשטח למבני ציבור ודרך מוצעת .ג .שינוי ייעוד קרקע
משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת .ד .הקצאת מגרש  401לשטח
למבני ציבור .ה .הקצאת מגרשים  6 ,5לדרכים שיאפשרו חיבור
תכנית מרכז התעסוקה למערך התחבורתי העירוני הקיים.
ו .קביעת מספר הקומות המרבי במגרש  - 401שתי קומות
ממפלס הרחוב .ז .קביעת הנחיות ומגבלות בניה ,הוראות
לפיתוח השטח ותנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/11/2006ובילקוט הפרסומים  ,5588התשס"ז ,עמ' ,244
בתאריך .16/10/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית גת ,קרית גת ,טל'  ,08-6874719וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 5/262/03/17
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים א'
בשכונה  28ברהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רהט מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,5 /262 /03 /17שינוי
לתכניות ) 3/262/02/17תרש"צ /17 ,402/02/17 ,(4/40/18מק/
/17 ,2124מק.262/03/17 ,15/223/02/17 ,2155/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רהט .שכונה ;28
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש) 100226 :ארעי( ,חלקה) 1 :חלק( רישום ישן:
חלק מחלקה מס'  ,1גוש שומה מס'  48בני שמעון ,ספר מס' ,9
באר שבע ,דף מס' .35
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב .שינוי ייעוד חלק משצ"פ שכונתי לאזור מגורים א' )במגרשים
מס'  .(83 ,15-12ג .קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים
א' ל– 126 + 78%מ"ר )במגרשים מס'  (13 ,12ו– 144 + 83%מ"ר
)במגרשים מס'  (83 ,15 ,14מתוכם ) 60%במגרשים מס' (13 ,12
ו–) 65%במגרשים מס'  (83 ,15 ,14המהווים שטחים עיקריים.
ד .קביעת התכליות והשימושים .ה .קביעת הנחיות לתשתיות
והתנאים למתן היתרי בניה .ו .קביעת קווי בנין שונים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רהט ,רהט ,טל' .08-9914874
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 03/17 6/300
שם התכנית :שינויים במגרשים  19ו– 20בשכונה 8
ברהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רהט מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,6/300/03/17שינוי לתכניות
) 5/300/03/17תרש"צ /17, (4/40/10מק,15/223/02/17 ,2155/
.300/03/17
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רהט .שכונה ;8
מגרשים  19ו– ;20גושים וחלקות :גושים 100225 :בהסדר,
 100226בהסדר ,גוש שומה מס'  15בני שמעון ,חלק מחלקה
מס'  ;5גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה ,והוספת חזית
מסחרית באזור מגורים א' כמפורט להלן :א .איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים .ב .קביעת שטחי הבניה המרביים
במגרש מס'  19ל– 126 + 85%מ"ר מתוכם  16% + 50%לחזית
מסחרית המהווים שטחים עיקריים .ג .קביעת שטחי הבניה
המרביים במגרש מס'  20ל– 126 + 94%מ"ר מתוכם 24% + 50%
לחזית מסחרית המהווים שטחים עיקריים .ד .קביעת התכליות,
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השימושים והנחיות כלליות לתשתית .ה .קביעת התנאים
למתן היתרי בניה .ו .קביעת שלבי ביצוע 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רהט ,רהט ,טל' .08-9914874
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 309/03/20
שם התכנית :כפר עדיאל  -כפר סטודנטים אשלים
)מספר קודם  /20מק(3018 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,309/03/20שינוי לתכניות /20 ,31/101/02/20מק.3017/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשלים .כפר עדיאל
 כפר סטודנטים באשלים; גבולות התכנית :כמסומן בתשריטבקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,39012 :חלקי חלקות.4 ,3 :
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים
ליצירת תשתית תכנונית להקמת מעונות סטודנטים ומבני
ציבור אחרים לטובת המעונות ולטובת פעילות העמותה.
ב .ביטול דרכים ,דרכים משולבות ,ושבילים להולכי רגל
ושטחים ציבוריים פתוחים ,ושילוב הפונקציות שבוטלו בתחום
האזור לבניני ציבור .ג .ייעוד והפרדה של שטחי המסחר לטובת
המעונות ולטובת היישוב בכלל ,וזאת תוך שמירה על סך שטחי
המסחר כפי שהוקצו בתכנית מ' .31/101/02/10
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2005ובילקוט הפרסומים  ,5440התשס"ה ,עמ' ,4262
בתאריך .19/09/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת נגב ,טל'  ,08-6564129וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' 25/104/03/21
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
פרטי פתוח ,שדרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ,25/104/03/21
שהודעהעלדברהפקדתהפורסמהבעיתוניםבתאריך20/01/1994
ובילקוט הפרסומים ,4219התשנ"ד ,עמ' ,3569בתאריך.02/06/1994
שינוי לתכנית /23/104/03/21א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות; גבולות
התכנית :בצפון  -ציר מגרש החניה ,בדרום  -כביש  ,7במזרח
 גבול מזרחי של מגרשים  ,24-21במערב  -ציר מגרש חניה;גושים וחלקות :גוש בשלמותו.1887 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
פרטי פתוח שיוצמד למגרש  23ויהיה בבעלותו ,ללא תוספת
זכויות בניה בשטח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שדרות ,כיכר הנשיא ,שדרות ,טל'  ,08-6892745וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
מס' 18/172/02/7
שם התכנית :הקמת שני מגרשי מגורים א' ושטח
לבניני ציבור בשכונה  1בתל שבע
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 מפורטת מס' ,18/172/02/7
שינוי לתכנית .1/172/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל שבע.
שכונה  ;1גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,100399 :חלקי חלקה .2 :גושים בהסדר:
.100059 ,100058
מטרת התכנית :הקמת שני מגרשי מגורים א' ,ושטח לבניני
ציבור בשכונה  1כמפורט להלן :א .איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים .ב .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח מיתארי
לאזור מגורים א' )מגרשים  ,(226 ,225ולשטח לבניני ציבור
)מגרש  ,(901דרכים וחניות .ג .קביעת שטחי הבניה המרביים
באזור מגורים א' למגרש  750 - 225מ"ר ,מתוכם  660מ"ר
המהווים שטחים עיקריים ,ולמגרשים  770-226מ"ר ,מתוכם
 680מ"ר המהווים שטחים עיקריים .ד .קביעת שטחי הבניה
המרביים בשטח לבניני ציבור ל– 410מ"ר ,מתוכם  350מ"ר
המהווים שטחים עיקריים .ה .קביעת התכליות והשימושים.
ו .קביעת התנאים למתן היתרי בניה ,והנחיות כלליות
לתשתיות .ז .קביעת שלבי ביצוע 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /440/02/7א
שם התכנית :הסדרת שטחי בינוי למאגר פתחת שלום
למי שפד"ן
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 ברמה מפורטת
מס' /440/02/7א ,שינוי לתכנית .440/02/7
תכנית בסמכות ועדה מחוזית.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרום למושב תלמי
יוסף בתחום מועצה אזורית אשכול ,קואורדינטה מערב מזרח -
 Y600 ,566קואורדינטה דרום צפון  ;X140 ,100 -גושים וחלקות:
גוש ,100301 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת זכויות בניה בתחום תכנית
למיתקן הנדסי המשמש מאגר מים למי שפד"ן ,לצורך הקמת
מיתקני שאיבה ,מיתקני סינון וטיפול במים .2 .פירוט השימושים
למיתקנים הנדסיים בתכנית .440/02/7
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות בניה בתחום תכנית
למיתקן הנדסי.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,שדרות ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 5/382/03/7
שם התכנית :הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי הבנין
במגרש  39עד  80%בשכונה  ,3חורה
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 מפורטת מס'  ,5/382/03/7שינוי
לתכניות .6/177/02/7 ,382/03/7

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה .מגרש 39
בשכונה  ;3קואורדינטה מערב מזרח  ,Y - 578/075 -קואורדינטה
דרום צפון  ;X - 194/125 -גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש 100407 :מוסדר ,חלקה.31 :
גוש 100442 :בהסדר.
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים א'
ל– 80%משטח המגרש ,ושינוי קווי הבנין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרביים
במגרש לאזורי מגורים א' ל– 800מ"ר מתוכם  640מ"ר המהווים
שטחים עיקריים .2 .קביעת התכליות והשימושים .3 .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .4 .קביעת התנאים למתן היתרי
בניה .5 .קביעת שלבי ביצוע 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 21/302/02/7
שם התכנית :תחנת סניקה לביוב אוהד-תלמי אליהו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  , 21/302/02/7כפיפות לתכנית תמ"מ .14/4
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אוהד .תחנת סניקה
לביוב אוהד-תלמי אליהו מועצה אזורית אשכול ,דרומית
למושב אוהד ומזרחית למושב תלמי אליהו; נ"צ מרכזי
 ;571340 ,146460גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,100296 :חלקי חלקה.15 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת
סניקה לביוב על ידי :א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים .ב .שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למיתקן
הנדסי  -תחנת סניקה לביוב .ג .קביעת זכויות בניה לשטחים
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עיקריים ולשטחי שירות במגרש המיועד למיתקנים הנדסיים.
ד .קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2105
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 74/305/02/7
שם התכנית :מתחם מכלאות צאן ליד אתר דודאים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,74/305/02/7פירוט לתכנית  ,305/02/7כפיפות לתכניות
תמא /16א ,1/תמא /37א ,339/03/7 ,1/תממ.14/4
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שטח פתוח ממערב
לאתר דודאים מועצה אזורית בני שמעון; קואורדינטה מערב
מזרח  Y - 174,000קואורדינטה דרום צפון ;X 581,300 -גושים
וחלקות :גוש  100229/5מוסדר ,חלקה  ;1גוש  ,42בני שמעון,
ללא רישום חלק מחלקה  ;1גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם
מכלאות צאן בסמוך לאתר דודאים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח חקלאי
לשטח מבני משק ,ושטח חקלאי עם זיקת הנאה לצורך הקמת
מתחם מכלאות צאן .2 .קביעת התכליות המותרות .3 .קביעת
הוראות בניה .4 .קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות
ושירותים .5 .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 .6קביעת קווי הבנין ,מספר הקומות וגובה מרבי .7 .קביעת תנאים
למתן היתר בניה ,הוראות ,והנחיות סביבתיות ולתשתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' ,2000
בתאריך .13/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 6/123/03/6
שם התכנית :תלמי יפה  -מגורים 2007
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,6/123/03/6שינוי
לתכניות .5/123/03/6 ,4/123/03/6 ,123/03/6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב תלמי
יפה .בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון; קואורדינטה
 E 163250 - Xקואורדינטה  ;N 614000 - Yגבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש2581 :
מוסדר ,חלקי חלקה .16 :גוש 2582 :מוסדר ,חלקות במלואן,9 ,2 :
 ,10חלקי חלקות .29 - 27 ,21 ,20 ,15 ,12 ,11 ,8 ,7 ,3 :גוש2583 :
מוסדר ,חלקי חלקה.3 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים,
על ידי חלוקת שטח מגורים מאושר ,ויצירת  69מגרשי מגורים,
וכן מערכת תנועה המאפשרת בעתיד הרחבה ופיתוח של
המושב להיקף כולל של  350יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע בתחום
התכנית מאזור מגורים א' ,שטח ציבורי פתוח ,מבני משק,
דרך מאושרת ומוצעת ושטח חקלאי במצב מאושר ,לייעודים
האלה :מגורים א ,2-שצ"פ ,מבנים ומוסדות ציבור ,דרך ודרך
משולבת .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג .קביעת הנחיות והוראות ,מגבלות וזכויות בניה .ד .הרחבת
והתוויית דרכים .ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל
תשתיות לשירותים כגון דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל,
גז וכו' .ו .קביעת התניות לביצוע .ז .קביעת הנחיות סביבתיות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 300/03/6
שם התכנית :מירשם  -יישוב קהילתי בחבל לכיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
 ,300/03/6כפיפות לתכניות תמא ,22/תממ ,14/4/תמא.35/
תכנית בסמכות הועדה המחוזית.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

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

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5611התשס"ז ,עמ' ,1103
בתאריך .31/12/2006

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מירשם ,במזרח לכיש
מערבית לכביש ראשי מתוכנן  ,358דרומית למושב שקף באזור
שיפוט מועצה אזורית לכיש; קואורדינטה ) Xדרום צפון( -
 599576-597472קואורדינטה ) Yמערב מזרח( ;193750-192034
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש ,3124 :חלקי חלקות.11 ,4 ,1 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל'  ,08-8500705וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :הקמה ופיתוח יישוב קהילתי חדש
ל– 391יח"ד.

מרחב תכנון מקומי תמר

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאי.
ב .קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת
הוראות בניה .1 :קביעת צפיפות .2 .קביעת מרווחי בניה.
 .3קביעת גובה הבנינים .4 .הנחיות בינוי ועיצוב .ד .קביעת
הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון :דרכים,
ביוב ,ניקוז תקשורת ,חשמל ,גז ,וכו' .ה .קביעת השלבים
והתניות לביצוע .ו .קביעת הנחיות סביבתיות.
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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' 286/02/6
שם התכנית :שמורת טבע פורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' .286/02/6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמוך לכביש
 ,40מקיף שמורת טבע מוכרזת חרבת פורה כ– 6ק"מ מזרחית
לקיבוץ רוחמה; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,3107 :חלקי חלקות,22 ,14-12 ,10 :
.25
מטרת התכנית :א .להכריז את השטח לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ושמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
ב .לשמור על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי .ג .שינוי
ייעוד משטח חקלאי לשטח שמורת טבע.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 71/100/02/10
שם התכנית :בריכה מס'  - 3מפעלי ים המלח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,71/100/02/10כפיפות לתכנית .100/02/10
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סדום )מפעלי ים
המלח( .בריכת אידוי מס'  - 3ים המלח  -מפעלי ים המלח;
נ.צ .מרכזי ;557000/240000 :גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,39678 :חלקי חלקות.8 ,1 :
גוש ,39682 :חלקי חלקה .4 :גוש ,39686 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת
בריכה  3לבריכות משנה להמשך תפעולה המעשי כבריכה של
מפעלי ים המלח לפי חוק זיכיון ים המלח.2 .קביעת השימושים
המותרים והעבודות המותרות בתחום התכנית .3 .קביעת
זכויות בניה .4 .קביעת הנחיית בינוי ועיצוב אדריכליים.
 .5איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2106
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות הועדה המחוזית המשותפת לתכניות
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' משצ"1/17/
 -מושב נהלל ,שינוי לתכניות מפורטות משצ ,17/ג.12698/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב נהלל  -אדמות
חקלאיות והסביבה  -חלקי גושים ,17189 ,17187 ,17186 ,17182
 ;17500 ,17193 ,17191שטח התכנית 482.3 :דונם.
מטרת התכנית :א( שינויים בחלוקה לצורכי הסדר רישום
בגבולות מספר חלקות א' ומגרשי מגורים; ב( שינויים במיקום
מספר דרכים באזור מגרשי המגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5490התשס"ו ,ביום .5.2.2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות:
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,דרך מנחם בגין ,125
)קומה  ,(3תל אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות:
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,דרך מנחם בגין ,125
)קומה  ,(3תל אביב ,וכן במשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה שמעונים ושקמים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף שגיא
יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 2287/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מחשבים ישיר )רן ט (.בע"מ ,ח"פ
,51-244632-9

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' משד- "32/
דביר והסביבה ,שינוי לתכניות מפורטות ,3/103/03/7 ,103/03/7
.5/103/03/7 ,4/103/03/7

והמבקש :דורון כהן ,ת"ז  ,32458127רח' ליש ,407/4
ירושלים .93853

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דביר והסביבה -
אדמות חקלאיות והסביבה  -חלקי גושים ,100225/4 ,100224/1
 ;100249 ,100248/1 ,100247/2 ,100247/1שטח התכנית:
 111.57דונם.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.2005הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  9.9.2007בשעה .11.00

מטרת התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת לצורכי רישום
קיבוץ דביר והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב( ביטול
ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש; ג( קביעת
ייעודים ואזורים.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5478התשס"ו ,ביום .5.1.2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות:
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,דרך מנחם בגין ,125
)קומה  ,(3תל אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.2.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון כהן ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

מרחבי תכנון מקומיים שמעונים ושקמים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' משד"28/
להב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :להב ,אדמות חקלאיות
והסביבה  -חלקי גושים ,100219/4 ,100219/3 ,100219/2 ,3133
 ;100249 ,100223/1 ,100220/3שטח התכנית 127.42 :דונם.
מטרת התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת לצורכי רישום
קיבוץ להב והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב( ביטול
ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש; ג( קביעת
ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5427התשס"ה ,ביום .17.8.2005
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תיק אזרחי 3071/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מטאקורד סיסטמס בע"מ ,ח"פ
 ,51-319566-9מרח' הוועד הלאומי  ,21ירושלים,
והמבקש :אילן למדן ,ת"ז  ,057741944ע"י ב"כ עו"ד ש'
שמיר ו/או צבי א' שמיר ,ממעבר מזיא  ,3ירושלים  ,94562טל'
 ,02-6231526פקס' .02-6244591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.9.2007בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.2.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אשר ברק ,עו"ד
בא כוח המבקש

צבי א' שמיר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 3194/06
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת משה וחיה אחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-278697-1
והמבקש :נוהה עבד אל רחמן ,ע"י ב"כ עו"ד מונעם תאבת,
מרח' החבצלת 12א ,ת"ד  ,32337ירושלים .91000

תיק אזרחי 4043/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת י .עזריה-ובניו בע"מ ,ח"פ ,51-155631-8
מרח' הרכבים  ,9ירושלים,
והמבקש :זאב מרון ,ת"ז  ,64848252מרח' מרה  ,24ירושלים,
ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי ו/או עינת קנפו לוי ו/או נועה רבינסקי
רייכל ,מרח' רמב"ם  ,4בית הלל ,משרד  ,37באר שבע ,טל' 08-
 ,6271315פקס' .08-6651068

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2006הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  9.9.2007בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.9.2007בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  17.00ביום
.15.8.2007

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון.

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב דלומי ,עו"ד
בא כוח המבקש

מונעם תאבת ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4040/07

בענין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ג,1980-
בענין פירוק עמותת יעלה ויבוא ,ע"ר ,58-016643-7
והמבקש :שמעון אופיר ,מרח' יפו  ,216ירושלים .94383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.9.2007בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

תיק אזרחי 4046/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מסיעי ירושלים בע"מ ,ח"פ ,51-071885-1
מרח' רשב"ג  ,63ירושלים,
והמבקש :אגף מס הכנסה  -פקיד שומה ירושלים  ,1ע"י
היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר באמצעות ב"כ עו"ד
מזי רנצלר ו/או אריק שמיר ו/או ג'ריאס פאנוס ו/או מאיה
קפלן ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס'
.03-7633285
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2007בשעה .10.00
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2007בשעה .9.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.10.9.2007

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג'ריאס פאנוס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.10.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג'ריאס פאנוס ,עו"ד
בא כוח המבקש

תיק אזרחי 4112/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת סלעד כוח אדם אינטרנשיונל )(2000
בע"מ ,ח"פ  ,51-292260-0מרח' כורש  ,14ירושלים,
והמבקש :אגף מס הכנסה  -פקיד שומה ירושלים  ,1ע"י
היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר באמצעות ב"כ עו"ד
מזי רנצלר ו/או אריק שמיר ו/או ג'ריאס פאנוס ו/או מאיה
קפלן ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס'
.03-7633285
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2007בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.10.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג'ריאס פאנוס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4113/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת סלעד חברה לכוח אדם בע"מ ,ח"פ
 ,51-221579-9מרח' כורש  ,14ירושלים,
והמבקש :אגף מס הכנסה  -פקיד שומה ירושלים  ,1ע"י
היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר באמצעות ב"כ עו"ד
מזי רנצלר ו/או אריק שמיר ו/או ג'ריאס פאנוס ו/או מאיה
קפלן ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס'
.03-7633285
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4149/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת א .מדיקה מולטימדיה בע"מ ,ח"פ
,51-216283-5
והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ע"י עו"ד י' שפלר
 א' שטמר ,עו"ד ,מרח' אבא הלל ) 7בית סילבר( ,רמת גן ,52522טל'  ,03-6130920פקס' .03-6131082
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2007בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.12.9.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ישראל שפלר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4154/07
בענין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ג,1980-
בענין פירוק עמותת המרכז לחינוך מיוחד למודי השם
"THE CENTER FOR SPECIAL–DUCATION LIMUDEI
 ,"HASHEMע"ר ,58-006645-4
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.9.2007בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.12.2007

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1103/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת כתר יהלום פרוייקטים בע"מ,
והמבקש :עדי בן סניור ,ע"י ב"כ עו"ד אהרון רף ,מרח' לכיש
 ,3תל אביב .64164
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.1.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .5.11.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהרון רף ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1701/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת עדי  -שרותי מזון בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.12.2007בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1202/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת תמוז הוצאה לאור בע"מ,
והמבקשת :בילי קירשנברג ,ע"י ב"כ עו"ד ענת שני ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.11.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענת שני ,עו"ד
באת כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1280/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת אינדיקיישנס בע"מ ,ח"פ ,51-335523-0
והמבקשת :גרף עסקי תעשיות תוכנה בע"מ ,ח"פ
 ,51-168096-9ע"י ב"כ עו"ד ד"ר למדעים יגאל גולן ,מרח' שד'
יצחק  ,18חיפה  ,34482טל'  ,04-8381835פקס' .04-8101548
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.3.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

3831

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .29.10.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל גולן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1304/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת פ.א.מ .החברה הישראלית למעליות
בע"מ ,ח"פ  ,51-326817-7מרח' יגאל אלון  ,155תל אביב,
והמבקשים :דמיטרי ואח' ,ע"י משרד עו"ד איל עוז ,מרח'
התע"ש  ,10אזור תעשיה כפר סבא ,טל'  ,09-7667688פקס'
.09-7676395
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.3.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.30
ביום .15.10.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איל עוז ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1391/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת מוסרי ניסים סוכנויות בע"מ ,ח"פ
51-224505-1
והמבקשים :נג'אתי שמעון ,דגמי נחום ,דני ברוך ג'ורג' ,ע"י
ב"כ עו"ד שרית לומברוזו-לוי ו/או יעל קרסנטי.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.4.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .7.11.2007

3832

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרית לומברוזו-לוי ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1438/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת טרהבייט בע"מ ,ח"פ ,51-214652-3
והמבקשים :משה לוי ,ת"ז  ,053555850מרח' אמוראים ,11
תל אביב ,ואח' ,ע"י עו"ד עזרא יצחק ,מרח' האודם  ,5ת"ד ,7320
פתח תקוה  ,49517טל'  ,03-9221895פקס' 03-9214192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.11.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.8.11.2007
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזרא יצחק ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1465/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת אל ני ניו הנעלה בע"מ ,ח"פ ,51-265757-8
והמבקש :באשר שרון בן ציון ,מרח' קוגל  ,36חולון ,58258
טל'  ,03-5013399פקס' .03-5015544
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.9.2007בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור לב"כ המבקש ,רח' קוגל  ,36חולון
 ,58258או לשלחה בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מנשה יהודה משה ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

הודעות בתי הדין הרבניים

תיק אזרחי 1466/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת ג.פ.ה .חנויות בע"מ ,ח"פ ,51-298874-2
והמבקש :אמיר יחיא גד ,מרח' קוגל  ,36חולון  ,58258טל'
 ,03-5013399פקס' .03-5015544
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.9.2007בשעה .8.30

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור לב"כ המבקש ,רח' קוגל  ,36חולון
 ,58258או לשלחה בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

5906

מרכוס אנה

10.3.1998

מרכוס צ'רלס

5898

מרכוס הנרי

1.5.1991

מרכוס צ'רלס

7329

רביבי חנינה

26.8.2006

רביב אברהם

7311

רביבי ישראל

20.9.1999

רביב אברהם

9620

קרוגליאק פלנט
לאה

14.7.2006

קרוגליאק חיים
צבי

2028

זאבי בת שבע

21.6.2007

זאבי אילן דוד

7018

סבח שמואל

8.12.1973

אהרון עליזה

7026

סבח חסיבה

18.5.2007

אהרון עליזה

3731

נוסל פרלה

15.7.2007

ניסל זלמן ברוך

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

2881

גרסון מסודי

10.6.2007

גרסון יעקב

תיק אזרחי 1467/07
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובענין פירוק חברת כפיר עדי חנויות ) (2003בע"מ ,ח"פ
,51-342734-4
והמבקש :אמיר יחיא גד )חן( ,מרח' קוגל  ,36חולון ,58258
טל'  ,03-5013399פקס' .03-5015544
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.9.2007בשעה .8.30

6786

גוטרמן פסי

30.12.2006

וקסלשטיין בלומה

6146

שמעוניאן ארם

27.2.2007

שמעוניאן מלך

מנשה יהודה משה ,עו"ד
בא כוח המבקש

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור לב"כ המבקש ,רח' קוגל  ,36חולון
 ,58258או לשלחה בדואר ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מנשה יהודה משה ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

ח' באב התשס"ז ) 23ביולי (2007
משה ביטון ,המזכיר הראשי

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

3041

אברהם גפרי

2.12.2005

אברהם יפה

8720

זליצקה רחל

20.5.2007

ביגון סוניה

5710

הורוביץ דב
אליהו

9.12.2006

גורלניק נחמה

3942

בובוסנו עזרא

30.5.2006

בובוסנו לוטי

6767

חורש פואד–
יהושע

30.4.2006

חורש קלרט

3833

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

3371

זיסמן יצחק

8.9.2004

צישינסקי
שלומית

8953

כהן–פרחיה
שמריהו

26.2.2006

כהן אליהו

0831

סוגבקר לוי

4.6.2007

סוגבקר אילנה

7457

אופנר חיה

20.6.2007

לוי אסתר

6488

כהן אליעזר

9.2.2007

כהן סול

0265

קירשנבוים
שמחה

13.5.2007

וידל מאיר

5272

רייך הלה

23.6.2006

רייך שלמה

8391

מושייב מיכל

29.11.2006

איסחקוב אוסנט

3317

הררי דוד

6.4.2007

עזרא יהודית מזל

7495

מוזיקנסי יפים

11.6.2007

פלץ אוולינה

6687

טל–שחר יוסף

31.5.2007

זיו נאוה

7872

זילברג דון

4.3.2007

זילברג–לב אירנה

4442

הלוי איתי

15.5.2006

הלוי יוסף

5565

צרום ידיד

9.1.2007

צארום מיכאל

8558

אוקופניק מרק

10.1.2007

אוקופניק מיכאל

0453

פוטיחה מניה

30.5.2007

גורליק–פוטיחה
טטיאנה

3159

רוסו אולגה

10.1.2006

דימרמן אסתר

2893

טובי רומיה

21.3.2007

טובי יהודה

1643

הופמן יעקב

13.4.1998

הופמן שבתאי

1650

הופמן בלימה

18.5.2006

הופמן שבתאי

1739

חמדי ליזה

25.3.2007

מודי דולי–דוד

5152

פיירמן אריה

29.5.2007

פיירמן שושנה

4897

גרינברג חיים

13.3.1995

גרינברג רבקה

8464

צוברי עודד

27.1.2007

צוברי רחל

9114

רוקט חיים

3.10.2004

גאולה לאה

7195

ברכיהו שרה

17.5.2007

שלמון לאה

4257

פרויד ורה–אגנס

29.9.2006

מילר יוליה

4328

שלמון מנחם

17.7.1998

שלמון דבורה

5311

הגג ג'נט

7.3.2007

היימן מרסל

8540

משה חנה

12.6.1996

משה צפורה

8573

פנחס שולמית

5.2.1997

כהן חבצלת

5114

כחלון סולטנה

3.5.2007

שנהב דוריס

7329

דאנה פרוז

16.12.2006

דאנה נחום

7311

דאנה אלברט

21.2.1990

דאנה נחום

3016

מורלי יוסף

20.6.2007

מורלי אברהם

1034

ידין חיה

23.5.2007

בן משה שרה

0822

פרג' עזרא

18.6.2006

פרג' עזרא

5785

דדוש נסים

4.12.2003

דדוש שמחה–
סימה

4613

אקוקה אוה

13.2.2007

אקוקה שמואל

2221

דימונד איל

15.6.2007

דימנד ורדה

5751

טהורי דוד

7.9.2003

טהורי ישראל

5769

טהורי צפורה

3.6.2007

טהורי ישראל

9481

קוזס אברהם

30.3.1994

גטניו שושנה

9499

קוזס שיינדל

8.2.2007

גטניו שושנה

5796

בנימיני הנה

3.9.2006

בנימיני צבי

9706

רוזנטל יצחק

21.6.2007

רוזנטל צפורה
לאה

6907

מני תומר–בר

13.2.2007

מני יהודה

3616

שלם סלים

12.6.2007

שלם מרי

5336

רוקבן אבינועם

6.2.2007

רוקבן אילנה

0718

מלאך יוסף

19.1.2007

מלאך דייזי

5033

טרבלזי אליהו

10.6.2007

טרבלסי משה

9226

גרינברג משה

12.8.2006

גרינברג אדלה

3461

לאלו שפרה

24.6.2007

אלון נביאל

0316

גרסי יוסף

4.5.2007

ג'רסי אדית

9473

דוד רחל

26.5.2007

מושקוביץ
גבריאלה

2310

פטיטו חנה

17.11.2005

פטיטו רפאל

3433

0718

אברגל לאה

4.2.2007

אברגל אברהם

פושינסקי–מיוחס
תקוה

5.2.2007

פושינסקי יגאל

1239

עג'מי סלאח

5.2.1999

עג'מי דייזי

4703

פוקס פניה

9.6.2007

אקופוב נתן

9320

פתאל נעימה

22.2.2007

פתאל לאה

8291

פוטיק דבורה

20.4.2007

תבואה רבקה

7047

מוראד סביחה

4.10.2004

מורד דניאל

7253

סריוטי ברוך

24.1.2007

סריוטי חיה

8961

כהן–פרחיה
פלורה

4.7.2005

כהן אליהו

4258

וולף סביחה

20.5.2007

וולף יצחק

4828

פוזילוב אוריאל

30.5.2007

פוזיילוב שושנה

3834

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

4160

ריישר יונס

פטירה
18.2.2007

שם המבקש/ת

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

30.5.2007

כהן תמר

ריישר שמעון

4027

כהן נתן

חיבה רויטל
וייס דב

4178

ריישר פני

5.4.2006

ריישר שמעון

6973

וולף בנימין

26.5.2007

9165

קרפנשיף יוסף

31.5.2007

הרפז ברכה

8171

4055

בן לולו חביבה

13.6.2007

בן לולו שלמה

וייס מינהרט
)מנשה(

3.7.2006

9320

בנימין נתן

2.5.2007

שאקו אילת

4704

קול אסתר

5.5.2007

בן שלום ליטל

3440

בנימין נעימה

3.3.2007

שאקו אילת

3494

כרמל חיה

25.5.2007

גריל יעקב

5859

הרשקוביץ
אלכסנדר

31.5.2007

הרשקוביץ
מגדלנה

3611

ליבוביץ אילונה

9.5.2007

לביא ארוין

1013

אולנובסקי מרק

11.2.2007

9399

זורבבל אדגש

13.4.2007

ביינה איימלך
אבימלך

אולנובסקי
אלה

9152

גלבוע נחמה

22.6.2007

שורץ נורית

9712

קלאוזנר טובה

28.5.2007

בינדר רבקה

3993

מדר יוסף

25.5.2007

אלקיים לאה

3005

ארליך יחזקאל

9.2.1997

ארליך שבע

3324

גלבוע עקיבא

14.10.2002

שורץ נורית

8793

יצחקוב זינה

5.12.2006

יצחקוב חנן

2349

אשר רחל

19.12.2005

אשר חיים

5224

אשכר אברהם

3.1.2007

אשכר עדנה

6639

רויטמן לייב

1.1.2000

גויכברג דורה

1241

דוד יעקב

18.1.1999

דוד רבקה

9138

לוי אסתר

10.12.2004

לוי יוסף

6103

בריקמן
שושנה–יפה

4.2.2007

בריקמן יצחק

6858

מסטבאום אדן

30.9.1990

בריקמן יצחק

6866

מסטבאום פרידה

24.10.2002

בריקמן יצחק

6834

עטיאס שושנה

22.12.1987

אטיאס יעקב

0105

אטיאס יצחק

20.5.2007

אטיאס יעקב

1033

קאנדוב נאדי

22.8.2000

טמייב מזל

1041

קאנדובה זילפו

30.5.2007

טמייב מזל

י"א באב התשס"ז ) 28ביוני (2007
יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

4393

כלפון ויקטור

8.2.2006

כלפון תקוה

3090

באייץ ניקולאי

11.6.2007

באייץ אנה

6691

ויזל דב

14.5.2007

ויזל רבקה

2897

ופניארסקי
זיכרמן חוה

8510

שורץ שרה

31.1.2007

שירן יוסף

0709

סולומון סילביה

5603

קרפוך יעקב

30.3.2007

5906

מיכו אהרן

12.5.2007

ופניארסקי
משה
13.2.2007

סולומון מנדל

קרפוך סוניה

7636

חקנזרי יעקב

4.6.2007

חקנזרי יצחק

בן דוד נאוה

1801

בן עוזיאל
שבתאי

8.7.1998

בן עוזיאל
הינדה

4911

שגב ברטה

28.12.1995

אבירן אליס

1314

גויטע אברהם

30.7.2002

גויטע רפאל

הודעות

1095

שנק אליס

6.11.2005

שנק צבי

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

8036

שנק יהודה

25.6.2007

שנק צבי

7326

עזיז יפה

10.1.2007

עזיז אורה

2900

יצחקי דוד

10.10.2006

יצחקי יהונתן

י"ב בתמוז התשס"ז ) 28ביוני (2007
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה

מס'
תיק
1586

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

ברמי פרוספר

31.3.1998

שם המבקש/ת

6766

בן אברהם עירית

24.6.2007

בן אברהם בעז

ברמי מרסל
ברכה

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

3835

3877

סואד פסיאנוף
גרסיאלה

23.9.2006

פסיאנוף מריו

0394

דנינו אלי

6.2.1995

דנינו ריקי

0673

פולבוי פסיה

21.6.2007

פוליבוי מיכאל

3598

ברנס משה

30.1.2006

ברנס שמעון

3893

טייב סמואל

3.7.2007

טייב הנריאט
זמירה

כ"ו בתמוז התשס"ז ) 12ביולי (2007
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

5102

סלומון שרה

6.4.2007

סלומון בנימין

5094

סולומון חיים
הרצל

7.12.1985

סולומון בנימין

2896

קליין הניה

17.12.2006

קליין שלום

4448

פולונסקי סוניה

18.3.2007

צ'ורני
מרגריטה

6189

גולדשטיין חנה

29.4.2007

גולדשטיין
שמואל

2378

רבי פייבל

2.6.2007

רבי משה

2386

רבי בלה

18.12.1998

רבי משה

0934

ניצן שלמה

30.4.2007

ניצן שרה

6583

שלומי שם טוב

29.7.2001

שלומי ניר

9013

עבודי נגי

2.4.2002

עבודי שמואל

9818

עבודי )יצחק(
חביבה

22.1.2007

עבודי שמואל

8222

חיימוביץ פאולה

10.4.2007

חיימוביץ
אריה

2455

בנימין רחמה

16.5.2007

בנימין שלמה

6216

גרשונוביץ פסיה

28.7.2004

גרשונוביץ
אברהם יצחק

5384

דוקוב פריץ
עמנואל

17.3.2007

קולמן סילביה

5376

דוקוב אידית
מינה

29.4.2007

קולמן סילביה

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

7789

צברי אילנה

20.5.2007

שובלי עופרה

3291

זכאי מרים

18.4.2007

סין מנדל
פורטונה מזל

8608

שלמוביץ עדינה

6.1.2007

שלומוביץ
אורית

4121

ארביב ברוך

25.5.2007

אבן ארביב
נילי

4139

ארביב גארצונה

23.5.2007

אבן ארביב
נילי

4425

גולדשטיין
מגדולנה

18.3.2007

גולדשטיין
ענת

0978

ווייס שפרה

19.2.2007

בלומנטל
אסתר

7435

לויתן יצחק

11.4.2007

לויתן ניסן

ט"ו בתמוז התשס"ז ) 1ביולי (2007
משה הלוי ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

6667

שרעבי
)סעדיה(
ימימה

פטירה
29.3.2007

שם המבקש/ת
גרציאני שולמית

8851

שירמן דליה

22.6.2007

שירמן יוסי

6043

ציצק אשר

4.8.1996

ציצק רפאל

6050

ציצק מטילדה 15.6.2007

ציצק רפאל

כ"ט בתמוז התשס"ז ) 15ביולי (2007
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

3490

אנסבכר רחל

20.12.2006

אנסבכר
אברהם

3450

אלמקייס מאיר

1.4.2007

אלמקייס עידה

0577

שאול יחזקאל

23.3.2002

שאול נינה

4919

מועללים אליה
יונה

3.10.1987

מועלם אילן

3836

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

4649
שם המבקש/ת

גויטע חותה

18.12.2005

2934

דזאנשווילי
דניאל

8696

מולדבסקי
קלרה

5794

בליטמן
אברהם

21.4.2007

הודעות

5802

בליטמן סימה

8.8.2006

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

7314

0256

זיכל מנחם

7.5.2007

זכאי אהרן

כ"ג בתמוז התשס"ז ) 9ביולי (2007
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

מס'
תיק

מויין אנה

20.10.1991

דזאנשווילי
חנה

1.4.2006

ססיצקי
אלבירה
בליטמן בנימין
בליטמן בנימין

30.5.2007

שם המנוח/ה

מויין ולדימיר

י"ח בתמוז התשס"ז ) 4ביולי (2007

תאריך
פטירה

חורב דינה

ניסים אדרי ,המזכיר הראשי
שם המבקש/ת

7035

שוידובסקי
שזחנדלה

י"ג אדר ס"ז

גרפונקל קלודיה

3465

אדרי מאיר

כ"ג אלול ס"ו

אדרי אלי

5217

אלבליה משה

ט"ו כסלו ס"ז

אלביליה מכלוף

6822

חדד קמילה

א' תמוז ס"ז

חדד ז'ילבר דוד

5116

פרץ דוד

כ' אלול ס"ו

פרטוש עליזה

8350

וקנין יוסף

ו' סיון ס"ז

אידו פלורה

2014

בן חמו מכלוף

כ"ט ניסן ס"ז

בן חמו חסיבה

1870

שבתאי
מיכאל

כ"א ניסן ס"ה

שבתאי אסתר

6881

ורון מזל

ב' אייר ס"ז

ורון יהושע

4200

בן דוד מירב

כ' אייר ס"ז

בן דוד אילן

6428

וקנין פליקס

כ"ז סיון ס"ז

וקנין סול

2917

כהן יעקב

י"א אייר ס"ז

כהן זוהר

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

2485

טביב יואב

ב' סיון ס"ז

טביב שמחה

8819

גורליק מריה

א' סיון ס"ז

חרחורין יעקב

רוזנברג יצחק כ"ו תמוז ס"א
2594
י"ח בתמוז התשס"ז ) 4ביולי (2007

בזרוב אלכסנדרה

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

0471

שנקריובה ורה

13.5.2007

שינקרב יוסף

8525

גובנר פנחס מנחם

17.6.2007

גובנר אילה דינה

8526

אילו מצעי

29.12.2006

עזר חוה

7219

קוקיאשווילי
דורה

12.9.2005

ואקנין חנה

1922

בוארון רחל

19.12.2005

בוארון משה

9184

כהן יונה

30.1.2007

קטני ליאת

6755

בן דוד זק

25.5.2007

בן דוד נינט

8059

אבוטבול אלי

11.4.2007

אבוטבול צפורה

2169

ברשישט מנחם

21.10.2003

חזן דוד

שם המבקש/ת

כ"ה בתמוז התשס"ז ) 11ביולי (2007
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

3817

מלכה אלברט

20.2.2007

מלכה ציון

2832

גידלה משה

7.5.2007

ברקוביץ טולי

6237

פסטרנק
אלכסנדר

18.1.2006

טבקין אירינה

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
) (1שם האגודה :קרן מילואים של חברי קיבוץ יפתח  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―004958-5 :
המען :יפתח ,ד"נ מרום הגליל .13840
תאריך רישום :י"א בתמוז התשס"ז ) 27ביוני .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :עמל דרום  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―004959-3 :
המען :ד"נ שקמים .79813

3837

תאריך רישום :י"א בתמוז התשס"ז ) 27ביוני .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :תנובת המפרץ  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―004960―1 :
המען :ד"נ אשרת .25201
תאריך רישום :כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
)(4

)(5

)(6

)(7

)(8

)(9

שם האגודה :מתיישבי דביר -אגודה קהילתית כפרית אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―004961―9 :
המען :דביר ,ד"נ הנגב .35330
תאריך רישום :כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
שם האגודה :סרין -אגודה שיתופית לאספקת מים לחקלאות
בע"מ.
מס' האגודה.57―004962―7 :
המען :כפר מדר .19354
תאריך רישום :כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
שם האגודה :גלי ניצנים פרי הדר  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―004963―5 :
המען :ניצנים ,ד"נ אבטח .79290
תאריך רישום :כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
שם האגודה :אגודה שיתופית חקלאית של בעלי נחלות במושב
אביחיל בע"מ.
מס' האגודה.57―004964―3 :
המען :אביחיל ,ד"נ אביחיל .42910
תאריך רישום :כ"ב בתמוז התשס"ז ) 8ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
שם האגודה :מקרקעין מולדת  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―004965―0 :
המען :מולדת ,ד"נ גלבוע .19130
תאריך רישום :כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
שם האגודה :מקרקעין גשר  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―004966―8 :
המען :ד"נ עמק הירדן .15157
תאריך רישום :כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

3838

) (10שם האגודה :מקרקעין נוה אור  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―004967―6 :
המען :נווה אור ,ד"נ עמק בית שאן .10815
תאריך רישום :כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :לול מיצר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―004968―4 :
המען :ד"נ דרום רמת הגולן ,מיצר .12936
תאריך רישום :כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ד בתמוז התשס"ז ) 10ביולי (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:
) (1שם האגודה :אגודה שיתופית לשכון של פקידי דואר
ירושלים בע"מ.
מס' האגודה.57-001923-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח'
מקור חיים  ,35ירושלים .93465
) (2שם האגודה :מחנה שועפאט )או"ם(  -אגודה שיתופית
לשיכון בע"מ.
מס' האגודה.57-003111-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח'
מקור חיים  ,35ירושלים .93465
) (3שם האגודה :חקלאות מולדת  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57-003915-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו"ד ראובן רותם ,דרך
השלום  ,53גבעתיים .53454
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ד' בתמוז התשס"ז ) 20ביוני (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

ביטול רישום אגודות שיתופיות
.1

הואיל וביום  21.1.2007ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האגודה :אלביאדר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004006-3 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5638התשס"ז,
עמ'  ,1931והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,18.6.2007
נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

.2

הואיל וביום  18.6.2006ניתן צו לפירוק האגודה:
מצפה אשתמוע יישוב כפרי קהילתי  -אג"ש חקלאות
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004134-3 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5550התשס"ו,
עמ'  ,4134והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,25.6.2007
נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

ט' בתמוז התשס"ז ) 25ביוני (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :חלוקים  -אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
השם החדש :מרחב עם  -אגודה חקלאית להתיישבות קהילתית
בע"מ.
מספר האגודה.57-004057-6 :

ת"ז  ;035113059המנוחה נמי אדמוב ,ת"ז  ;311956155המנוח
שמואל בלומן ,ת"ז  ;064936099הנעדר/ת ליגיה בקויה
קיאז; הנעדר רבי אברהם; בעלים לא ידועים של חשבון מס'
 ,712334/10בבנק לאומי; בעלים לא ידועים של חשבון מס'
 ,610001/22בבנק לאומי; המנוח לסלו )שמואל( ברקוביץ,
ת"ז  ;063115612המנוח ניסים נורמן ,ת"ז  ;030710214הנעדר
ג'ריס דניאל סולימאן; הנעדרת שער סעדיה; הנעדר מיכה
אביסרול ,ת"ז  ;069261709המנוחה רגינה טובין ביילס,
ת"ז  ;004096624הנעדר אלכסנדר אריאל; הנעדר משה בושרי.
י"א בתמוז התשס"ז ) 27ביוני (2007
שלמה שחר
האפוטרופוס הכללי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
סופר הארד מטיריאלס )ישראל( בע"מ
)ח"פ (51-227719-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.9.2007בשעה  ,9.00במשרדי החברה,
רח' סוטיצקי  ,1פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדל ג'וליאן שמואל ,מפרק

היוניד טכנולוגיות )ישראל( בע"מ
)ח"פ (51-238496-8

מיום 21 :ביוני .2007

)בפירוק מרצון(

ה' בתמוז התשס"ז ) 21ביוני (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2007בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד יוסף שדה,
רח' הגליל  ,81/24גני תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גרי ברנקנופף ,מפרק

לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח1978-
בהתאם לתקנה )12ב( לתקנות האופוטרופוס הכללי
)סדרי דין וביצוע( ,התשל"ח ,1978-אני מודיע בזה ,כי בהתאם
לסמכותי על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי לנהל את הנכסים
העזובים השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן ,בלא
צו ניהול.
תאריך ההחלטה :כ' בסיון התשס"ז ) 6ביוני .(2007
מהות הנכס :כספים  +תכשיטים.
הבעלים :המנוחה סוסל ליטמן ,ת"ז  ;312689599המנוחה
ליזה בוגושבסקה ,ת"ז  ;007066996המנוחה אנה שפירא,
ת"ז  ;317241628המנוחה רבקה דונדה ,ת"ז ;305989816
המנוח גרשון גרשון ,ת"ז  ;026709410המנוחה טמה סטולרצק,
ת"ז  ;017526203הנעדר צ'רל וקנין; המנוחה חדרה עודה,

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

מ.ש.ל.ן בנין והשקעות בע"מ
)ח"פ (51-088495-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2007בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח'
גוש עציון  ,7גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתן מרגולין ,מפרק

3839

מרגולין-ישראלי ,זלינגר ניהול תשתיות בע"מ
)ח"פ (51-242400-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2007בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח'
גוש עציון  ,7גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתן מרגולין ,מפרק

החשבונאי בנגב ,ארגון ,ייעוץ ,הנהלת חשבונות
ומיכון לעסקי בע"מ
)ח"פ (51-068040-8
)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  ,25.09.2007בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבינועם לקס ,מפרק

א.מ.א.ש הנדסה בע"מ
)ח"פ (51-292038-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2007בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,רח'
גוש עציון  ,7גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתן מרגולין ,מפרק

מ.ר.ל .מרכז רדיו לרכב בע"מ
)ח"פ (51-093317-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
בשארי שמעון ,מפרק

סוליד סולושנז בע"מ
)ח"פ (51-338514-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2007בשעה  ,18.00במשרדי עו"ד
אבינועם רוזן ,רח' אחד העם  ,21רחובות ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אבינועם רוזן ,עו"ד ,מפרק

גרין יצחק בע"מ
)ח"פ (51-152923-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל יצחק גרין ,מרח'
הדר יוסף  ,24/16תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גרין ,מפרק

חשרם ,שרותי חשמל לרכב בע"מ
)ח"פ (51-133001-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
הוכמן רינה ,מפרקת

מירב הדרכה ) (1990בע"מ
)ח"פ (51-148237-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל אהרון פלמון,
מרח' ברוש  ,6יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון פלמון ,מפרק

3840

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

טרייד-אין הברוש  2004בע"מ

"גורמה"  -תעשיות בצקים קפואים בע"מ

)ח"פ (51-357529-0

)ח"פ (51-346267-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל חן שירי ,מרח'
השפלה  ,4כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל מרדכי כהן אור,
מרח' החרוב  ,9אלפי מנשה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חן שירי ,מפרק

מרדכי כהן אור ,מפרק

ש.מ.י .שוויץ  -מוצרי יופי ובריאות בע"מ
)ח"פ (51-173836-1

גורמה  -קייטרינג שף הכפר בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-283785-7

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל גילת מלך ,מרח'
נתנזון  ,1חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

גילת מלך ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל מרדכי כהן אור,
מרח' החרוב  ,9אלפי מנשה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי כהן אור ,מפרק

אימו-גסטיון אירופה-ישראל בע"מ
)ח"פ (51-180269-6

סמו את מיכאל שרותי מכס בע"מ
)ח"פ (51-093215-5

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל סנדור תמאסי,
מרח' כרמיה  ,6/2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

סנדור תמאסי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.09.2007בשעה  ,9.00במשרדי החברה,
רח' לוינסקי  ,81תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמו יעקב ,מפרק

דיל זאוס השקעות בע"מ
)ח"פ (51-311900-8
)בפירוק מרצון(

ישר אורטק בע"מ
)ח"פ (51-271442-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.09.2007בשעה  ,10.00אצל אילן סיגלר,
מרח' אחוזת בית  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אילן סיגלר ,רו"ח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.09.2007בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' בית
הערבה  ,3ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלקחי אברהם ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

3841

ש.מ .שירותי תעופה וניהול ) (1997בע"מ

פסטביט בע"מ FASTBEAT L.T.D.

)ח"פ (51-257231-4

)ח"פ (51-282945-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,23.09.2007בשעה  ,10.00במשרד עו"ד
מאיר שריקי ,רח' לינקולן  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.10.2007בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' תל
חי  ,27הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי גונן ,מפרק

מאיר שריקי ,עו"ד ,מפרק

מוסך אחמד ח'טיב בע"מ
)ח"פ (51-207662-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אמיז בע"מ
)ח"פ (51-051275-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2007בשעה  ,16.00במשרדי המפרק
בבועינה-נג'ידאת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.09.2007או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,18.00אצל משפ' מזרחי ,רח'
שוהם  ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאדק דלאשה ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אברהם מזרחי ,מפרק

מתי"ס קפלניום  2001ישראל בע"מ

אחידים השקעות  2בע"מ

)ח"פ (51-309396-3

)ח"פ (51-263377-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.10.2007בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רו"ח חנא
שלש ,רח' יפו 145א ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנא שלש ,רו"ח ,מפרק

קילופס ישראל בע"מ
)ח"פ (51-390658-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2007בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מיתר,
ליקוורניק ,גבע & לשם ,ברנדווין ושות' ,דרך אבא הלל סילבר
 ,16רמת גן  ,52506לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה קאלו ,רו"ח ,מפרק

שם חי בתי אבות בע"מ
)ח"פ (51-191484-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,1.10.2007בשעה  ,10.00אצל הרצוג ,פוקס ,נאמן
ושות' ,עו"ד ,מרח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.10.2007בשעה  ,10.00במשרד רו"ח
גולדברג ושות' ,מרח' כנפי נשרים  ,68ירושלים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ערן בן-אבי ,עו"ד ,מפרק

גולדברג אילנה ,מנהלת
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ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,

שרון הוד בי"ס למוסיקה בע"מ

פודסנטר מעדני בשר ד.ג .בע"מ

)ח"פ (51-296697-9

)ח"פ (51-278228-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2007בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרויאנוב
 ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל דב גראו ,מרח' האורנים
 ,10פרדס חנה-כרכור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

דב גראו ,מפרק

עולם האינטרנט תקשורת בינלאומית בע"מ

גואטה ג.א .הובלות בע"מ

)ח"פ (51-252503-1

)ח"פ (51-219559-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2007בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מרח'
דרויאנוב  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל גדעון גואטה,
רח' משה דיין  ,36/5חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

גדעון גואטה ,מפרק

אף איקס קלאב בע"מ
)ח"פ (51-382455-7

פסטשוטה בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-313699-4

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2007בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מרח'
דרויאנוב  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל רפי לניאדו,
מרח' יצחק רבין  ,22חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי לניאדו ,מפרק

קריאטיביטי פתרונות יצירתיים בעבודה בע"מ
)ח"פ (51-330024-4

זיתוני  -פרקש בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-220207-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2007בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מרח'
דרויאנוב  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל רו"ח דוד פרקש ,דרך
מנחם בגין  ,82תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פרקש ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5700כ"ד באב התשס"ז8.8.2007 ,
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אילנית "סגול" בע"מ

פלסט-חן ערד בע"מ

)ח"פ (51-336945-4

)ח"פ (51-272686-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל אילנית הרשקוביץ-
הזה ,מרח' משה סנה  ,12פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל אמר נסים סימן,
מרח' עין גדי  ,19באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמר נסים סימן ,מפרק

אילנית הרשקוביץ-הזה ,מפרקת

מ.פ שחף החזקות ) (2002בע"מ

מארג חינוך לסובלנות בע"מ

)ח"פ (51-322344-6

)ח"פ (51-190203-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל ליאורה ישראלי ,רח'
התמר  ,32רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.9.2007בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין שריר,
שיוו ,פרידמן ושות' ,מרכז עזריאלי  ,3תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ליאורה ישראלי ,מפרקת

משה שחף ,מפרק

ישראספריי חברה לבידוד בע"מ

אנרגיית המזרח התיכון )ניהול  (1994 -בע"מ

)ח"פ (51-059725-5

)ח"פ (51-203247-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל שלום פישל ,מרח'
הראל  ,16חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.10.2007בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת,
רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום פישל ,מפרק

מיטל ציפרוני ,עו"ד ,מפרקת

אלקטרו א.ק.א בע"מ

קופילר  -שחורי בע"מ

)ח"פ (51-064257-2

)ח"פ (51-262107-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2007בשעה  ,10.00אצל יהושע פריד,
דרך בן גוריון  ,250גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.9.2007בשעה  ,12.00אצל המפרק ,במגדלי
עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,39תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
זיו שחורי ,מפרק

יהושע פריד ,מפרק
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