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הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (2לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  15לחוק–יסוד :הממשלה ,2ולפי
הצעת ראש הממשלה ,צירפה הממשלה את חבר הכנסת גאלב
מג'אדלה לשר נוסף בממשלה.
בהתאם לסעיף )5ג( לחוק–היסוד ,יהיה השר גאלב מג'אדלה
שר בלי תיק.
על פי סעיף  15לחוק–היסוד ,ההודעה אושרה על ידי
הכנסת ביום י' בשבט התשס"ז ) 29בינואר .(2007

) (1המנהל הכללי של משרד המשפטים )להלן  -מנכ"ל( או
נציגו  -היושב ראש;
)(2

) (4נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום המקרקעין ,שימנה
מנכ"ל משרד המשפטים בהתייעצות עם נציב שירות
המדינה והשמאי הממשלתי הראשי  -חבר;
) (5איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחומי המשרה ,שימנה
נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד
המשפטים  -חבר.
י"ט בשבט התשס"ז ) 7בפברואר .(2007

י"ט בשבט התשס"ז ) 7בפברואר (2007
)חמ (3—3281
ישראל מימון
מזכיר הממשלה

)חמ (3—274
ישראל מימון
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז

הודעה על העברת סמכות הנתונה לשר הפנים לפי
פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )31ב( לחוק–יסוד:
הממשלה ,1החליטה הממשלה להעביר את הסמכות הנתונה
לשר הפנים לפי פקודת העיריות 2ופקודת המועצות המקומיות,3
הנדרשת להכרעה בהמלצות ועדת החקירה שהוקמה לעניין
שינוי תחומי שיפוט וקביעת חלוקת הכנסות באזור מישור
רותם ,לשר הבינוי והשיכון.
ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום ח' בטבת
התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3—688
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי
לפי סעיף  19לחוק למשרת השמאי הממשלתי הראשי ,בתנאי
שיתקיים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטת ועדת שירות המדינה ובהחלטת
ממשלה מס'  2541מיום  29בספטמבר  ,2002כפי שפורסמו
בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז
פומבי ,2שהרכבה יהיה כדקלמן:
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  400ועמ' .712
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נציב שירות המדינה או נציגו  -חבר;

) (3יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין  -חבר;

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי
סעיף  19לחוק למשרות ברשות המסים בישראל המפורטות
להלן:
)(1

מנהל תחום )תיאום ומבצעים( בדרגות  42-40מח"ר;

)(2

מנהל תחום בדרגות  42-40מח"ר;

) (3ממונה מדור בדרגות  41-39מח"ר;
) (4ראש ענף בדרגות  18-16מינהלי.
הפטור מותנה בקיום הליכי איתור מועמדים בעלי רקע
והכשרה מתאימה במשטרת ישראל ,המשטרה הצבאית או
שב"כ ,אבחונם והתאמתם במכון לשירותי ייעוץ ארגוני ומיון
ממוחשבים ועמידתם לפני ועדה מקצועית שתורכב מנציגי
רשות המסים בישראל ,נציג משטרת ישראל או שירות הביטחון
הכללי או המשטרה הצבאית ונציג נציבות שירות המדינה.
י"ט בשבט התשס"ז ) 7בפברואר .(2007
)חמ (3—274
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי על פי סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרת השמאי הממשלתי הראשי לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק.
י"ט בשבט התשס"ז ) 7בפברואר (2007
)חמ (3—1173
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
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הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף 4א)ד( לחוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש"ך) 11960-להלן  -החוק( ,כי לפי סעיף 4א)א())(2א(
מינתה הממשלה ,על פי הצעת שר הבינוי והשיכון ושר האוצר
את:
 חיים פיאלקוף ,שרון גמבשו ויעל שאלתיאלי לחברים מטעםהממשלה במועצת מקרקעי ישראל.
 אריה בר לחבר מטעם הממשלה במועצת מקרקעי ישראלבמקום שמאי אסיף.2
וכי לפי סעיף 4א)א())(2ב( לחוק ,מינתה הממשלה את איתן
בן–דוד לחבר מטעם קק"ל במועצת מקרקעין ישראל ,על פי
הצעת קק"ל.
ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3—394
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .57
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .4184

החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את
משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים
בהתאם לסעיף )10ד( לחוק הקאדים ,התשכ"א,11961-
מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את הדרגה והתפקיד
של קאדי ,שלפיה ישולמו משכורת ותשלומים אחרים למנהל
בתי הדין השרעיים בתקופת כהונתו.
ג' בטבת התשס"ח ) 12בדצמבר (2007
)חמ (3—260
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ' .6

החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את
משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
בהתאם לסעיף )16ב( לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ"ג ,11962-מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את
הדרגה והתפקיד של קאדי-מד'הב ,שלפיה ישולמו משכורת
ותשלומים אחרים למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים בתקופת
כהונתו.
ג' בטבת התשס"ח ) 12בדצמבר (2007
)חמ (3—1185
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;20התשס"ח ,עמ' .6

הודעה על מינוי נשיא לבית הדין הצבאי לערעורים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
אני מודיע כי נשיא המדינה ,בתוקף סמכותו לפי סעיף 186
לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,11955-מינה את האלוף שי
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172
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יניב ,ת"ז  ,056757628לכהונת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים,
החל ביום ל' באב התשס"ז ) 14באוגוסט .(2007
ג' בטבת התשס"ח ) 12בדצמבר (2007
)חמ (3—1583
אהוד ברק
שר הביטחון

הודעה בדבר העברת סמכויות
לפי חוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה ,התשי"ט1949-
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף )7א( לחוק הדגל,
הסמל והמנון המדינה ,התשי"ט) 11949-להלן  -החוק( ,העברתי
למנהל אגף בכיר למינהל מוניציפלי במשרד הפנים את
סמכויותי לפי החוק ,פרט לסמכויותי לפי סעיפים 2א ו– ,6ובלבד
שלא יעשה שימוש בסמכויות אלו אלא לאחר התייעצות עם
מי שמזכיר הממשלה מינה מבין עובדי המזכירות ועם ממונה
ארגון וניהול בנציבות שירות המדינה.
העברת הסמכויות לנציב כבאות והצלה במשרד הפנים
שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים ,התשס"ח ,עמ' 94
 בטלה.ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
)חמ (3—1845
מאיר שטרית
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;37התשמ"ז ,עמ'  ;24התשס"ה ,עמ' .6

היתר להפעלת תצוגה הנראית לנהג
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 28א)ג( לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתיר להפעיל בכלי רכב מסוג  M1של
חברת אגד אגודה שיתופית בע"מ בעת שהוא בנסיעה ,תצוגה
למטרה בטיחותית ,הנראית לנהג ,שאיננה מחייבת צפיה
רצופה בה ,מסוג  Provida 2000 HDRמתוצרת ,Petards
ובלבד שהנהג בכלי הרכב שבו מותקנת התצוגה האמורה,
קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.
ט' בטבת התשס"ח ) 18בדצמבר (2007
)חמ (3—83
שאול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשס"ז ,עמ' .1080

הכרזת חיות בר מטופחות
לפי חוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק להגנת חיית הבר,
התשט"ו ,11955-אני מכריז כי פרטים של חיות בר מתת–מין
יען ) ,(Struthio camelus Australisפרטים של חיות בר ממין
תנין היאור ) (Crocodylus niloticusופרטים של מין אליגטור
אמריקני ) ,(Alligator mississippiensisשטופחו בשביה
למטרות מסחר ,הם חיות בר מטופחות כל עוד מתקיימים בהם
התנאים שלהלן:
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .10
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) (1הם תולדה של פרטים שמוחזקים בישראל או שיובאו
אליה ,והכל כדין;
) (2הם מוחזקים במקומות שאישר לכך המנהל ,ובתנאים
שקבע למניעת מעברם לטבע;
) (3הם מסומנים בסימון שקבע המנהל ,והמחזיק בהם מסר
למנהל את פרטי הסימון;
) (4הם לא יוצאו מהמקומות שאישר המנהל אלא לשחיטה
כדין או למקומות שאישר המנהל;
) (5המחזיק בהם יגיש למנהל ,לא יאוחר מ– 1בינואר של כל
שנה ,דיווח שיכלול את מספר הפרטים שברשותו ,מספר
הפרטים שמתו בשנה שקדמה למועד הדיווח ,ואת מספר
הפרטים שנולדו ופרטי סימונם ויצרף לדיווח את תווי
הסימון של הפרטים שמתו.
בהכרזה זו" ,המנהל"  -מנהל הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים.
תוקף ההכרזה חמש שנים מיום פרסומה.
כ"ה בכסלו התשס"ח ) 5בדצמבר (2007
)חמ (3—3752
גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
ציבוריים )הוראת שעה( ,התשכ"ד ,11964-אני מאשרת כי
בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה ,או
שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת
התשנ"ה ) 1בינואר  ,(1995או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,21965-עד יום י"ב בטבת התשנ"ט
) 31בדצמבר  (1998ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור
התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן ,המתוחמים
בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:
המקום

גוש

חלקות

נתיבות  -שכ' הורד

39615

142 ,120 ,117

קרית גת  -מערב

2436

27-19

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ושעות שהמשרד פתוח
לקהל.
י"ז בכסלו התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—74
סימונה טסטה
סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;143התשנ"ט ,עמ' ;93
י"פ התשס"ה ,עמ' .4188
 2ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1324

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת
ביותר ,או המגבילות יבוא טובין מישראל
לפי צו יבוא חופשי ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)5לצו יבוא חופשי ,התשס"ו-
 ,12006אני מודיע כי בפסקה ) (4להודעה בדבר ארצות שאין
לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה
מועדפת ביותר ,או המגבילה יבוא טובין מישראל- 2
) (1ברישה ,במקום "בשנת  "2007יבוא "בשנת ."2008
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
)חמ (3—552
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ק"ת  -שיעורי מק"ח ,התשס"ו ,עמ' .786
 2י"פ התשס"ו ,עמ'  ;1091התשס"ז ,עמ'  1147ועמ' .1611

הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות
לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים )תנאים לרישוי(,
התשס"ח2007-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ב( לתקנות
המהנדסים והאדריכלים )תנאים לרישוי( ,התשס"ח,12007-
וכנדרש לפי תקנות )2ג( ו– 12להן ,פרסמתי ביום  7בנובמבר
 2007את אמות המידה המקצועיות שקבעה מועצת ההנדסה
והאדריכלות לענף האדריכלות באתר האינטרנט של משרד
התעשיה המסחר והתעסוקה.
ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3—2736
מונל אברהם
רשם המהנדסים והאדריכלים
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ק"ת התשס"ח ,עמ' .49

הודעה על מחיקת רישום של תאגיד סוכן מכס מפנקס
סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )11ב() (1לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת,
אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס סוכני המכס של התאגיד
לעמילות מכס גולדמן טראמפ בע"מ ,שמספרו בפנקס .9167
המחיקה היא לצמיתות ,ותוקפה מיום ב' בטבת התשס"ח
) 11בדצמבר .(2007
י"א בטבת התשס"ח ) 20בדצמבר (2007
)חמ (3—495
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .356

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /6094א
שם התכנית :ביטול התנאי שבסעיף )10ט( בתכנית
 6094ומתן פתרון גישה מוטורית לחלקה ,רמות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' /6094א ,שינוי לתכנית .6094
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ' רמות;
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :אורך בין -218/625
 ,218/700רוחב בין  ,636/000-635/950בתצ"ר )מגרש  ;(52גושים
וחלקות :גוש ,30715 :חלקה במלואה.4 :
מטרת התכנית .1 :ביטול התנאי שבסעיף )10ט( בתכנית
 6094ומתן פתרון גישה מוטורית וחניה לחלקה .2 .קביעת שטחי
חניה מקורה וגג בניין הנובע מהם ,וקביעת היחס לשטחם.
 .3קביעת שטחי חניה מקורה וקווי בניין הנובעים מהם.
 .4קביעת תנאים למתן היתר בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה 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 מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 7622
שם התכנית :קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום
מתחמים  10ו– ,20שעפט מערב לדרך רמאללה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,7622
שינוי לתכניות  ,7678במ/3456/א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב שעפט.
שכונת שועפט ,ממערב לדרך רמאלה; שטח בין קואורדינטות
אורך  ,221/675-221/200שטח בין קואורדינטות רוחב -635/100
 ;635/875הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30546 :חלקי חלקה .25 :גוש ,30555 :חלקות
במלואן .71 ,70 ,21 :גוש ,30556 :חלקות במלואן,7 ,6 ,4 ,3 :
 ,60-56 ,54 ,53 ,51 ,45-43 ,40 ,38-31 ,29 ,26 ,25 ,21-18חלקי
חלקות .8 ,5 ,2 :גוש ,30557 :חלקות במלואן .84 ,56 :גוש,30558 :
חלקות במלואן ,64-62 ,48 ,39 ,38 ,36-34 ,18-4 :חלקי חלקות:
.65 ,61 ,60 ,37
מטרת התכנית :א .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום
מתחם מס'  10ו– 20לאיחוד וחלוקה מחדש ,שנקבע בתכנית מס'
במ/3456/א .ב .שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה (1 :שינוי
ייעוד שטח מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  1מיוחד
ולדרך חדשה ו/או הרחבת דרך לשטח לבניין ציבורי ,לשטח
ציבורי פתוח ולמעבר ציבורי להולכי רגל (2 .שינוי ייעוד שטח
מדרך לאזור מגורים  1מיוחד לשטח ציבורי פתוח ולבניין ציבורי.
 (3שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים  1מיוחד
ולדרך חדשה ו/או הרחבת דרך (4 .שינוי ייעוד שטח מבניין
ציבורי לאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים  5מיוחד ,למעבר
ציבורי להולכי רגל ,ולדרך חדשה ו/או הרחבת דרך .ג .קביעת
אחוזי הבניה המרביים ,מספר הקומות המרבי וקווי הבניין
המרביים בכל אחד משטחי המגרשים החדשים המיועדים
לבניה .ד .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה
בשטח .ה .התוויית קטעי דרכים חדשות ומעברים ציבוריים
להולכי רגל .ו .קביעת הוראות בגין בניינים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' /8092א
שם התכנית :קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות
בכל קומות הבניין ,רח' אשר גולאק  ,14נוה יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' /8092א,
שינוי לתכניות .3907 ,1713 ,5/22/2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב אשר
גולאק  ,14שכונת נוה יעקב; קואורדינטות על פי רשת ישראל
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החדשה :אורך  ,223/150-223/075רוחב  ;638/875-638/800הכל
על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30645 :חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית .1 :קביעת הבינויים האלה בשטח:
א .תוספות בניה בקומת מקלט לשם הרחבת יח"ד קיימות
בקומה שמעליהן .ב .קביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומות
הבניין לשם הרחבת יח"ד קיימות .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5מיוחד )על פי תב"עות מאושרות  (1713 ,3907ואזור מגורים
 4-3קומות )על פי תרש"צ ) (5/22/2לאזור מגורים מיוחד.
 .3קביעת בינוי בעבור מפלסים .+9.00 ,+6.00 ,+3.00 ,+0.00 ,-2.65
 .4קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של  3,888.20מ"ר מהם
 3,557.70מ"ר שטחים עיקריים ו– 330.50מ"ר שטחי שירות.
 .5שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים .6 .קביעת
שימושים בעבור מגורים .7 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .8קביעת הוראות בגין גג רעפים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 9703
שם התכנית :תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת,
נחלת שבעה ,רח' יואל סלומון 11
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,9703
שינוי לתכנית .2422
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב יואל
משה סלומון  .11שכונת נחלת שבעה; קואורדינטות על פי רשת
ישראל החדשה :אורך  ,632/050-632/025רוחב בין -220/900
 ;220/950הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30035 :חלקה במלואה.41 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת יח"ד קיימת .2 .קביעת הבינויים
האלה בשטח :א .תוספת בניה במפלס  +7.00לשם הרחבת
יח"ד קיימת בהתאם לנספח הבינוי .ב .קביעת קווי בניין לבניה
כאמור .ג .הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל– 280.91מ"ר.
ד .השלמת קומה  .3ה .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ו .קביעת הוראות בינוי בעבור הרחבת יח"ד .ז .קביעת הוראות
בגין מבנים להריסה .ח .קביעת תנאים להיתר בניה .ט .שינוי
מפלסי גגות רעפים.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 11363
שם התכנית :קביעת שני מגרשים חדשים ,חזית
מסחרית ובינוי ל– 2בנייני מגורים חדשים ,שעפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11363
שינוי לתכנית במ/3456/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב שעפט.
שעפט שטח ממערב לכביש מס'  1וצפון מהגבעה הצרפתית;
קואורדינטות אורך בין  ,222/400-222/330קואורדינטות רוחב
בין  ;635/220-635/115הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30552 :חלקה במלואה.52 :
מטרת התכנית .1 :קביעת שני מגרשים חדשים ,חזית
מסחרית ובינוי לשני בנייני מגורים חדשים .2 .שינוי ייעוד
מאזור מגורים  5לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת חזית מסחרית
בקומות קרקע .4 .קביעת בינוי בעבור שני בניינים חדשים.
 .5קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  4,611מ"ר ,מהם
 2,779מ"ר שטחים עיקריים ו– 1,832מ"ר שטחי שירות.
 .6שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .7 .תוספת של
 4יחידות דיור .8 .קביעת מספר יחידות הדיור ל– 15יח"ד בחלקה.
 .9הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות ל– 3קומות מעל קומת
חניה לפי נספח הבינוי מס'  .10 .1קביעת שימושים בעבור
מסחר ומגורים בקומת קרקע ,ומגורים בקומות העליונות.
 .11קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .12 .קביעת תנאים
למתן היתר בניה .13 .קביעת הוראות בגין בניינים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טל' .02-6296811

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

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' 11746
שם התכנית :הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש
למגורים ומסחר 11 ,יח"ד ,ואדי אלגוז ,רח' אלמקדסי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,11746שינוי לתכנית .2639
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב אל
מקדסי .שכונת ואדי אל גוז; קואורדינטות על פי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  632/637לבין  ,632/606רוחב בין 222/607
לבין  ;222/570הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש ,30523 :חלקה במלואה.43 :
מטרת התכנית .1 :הריסת בניין קיים על החלקה
והקמת בניין חדש למגורים ומסחר .2 .שינוי ייעוד הקרקע
מאזור מגורים  5לאזור מגורים מיוחד ולחזית מסחרית.
 .3קביעת בינוי בעבור בניין חדש בן  4קומות מעל קומת מרתף/
חניה בהתאם לנספח הבינוי .4 .קביעת שטחי בניה בהיקף של
 2,168מ"ר מהם  1,507שטחים עיקריים ו– 661שטחי שירות.
 .5שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .6 .תוספת של 11
יחידות דיור ושטח למסחר .7 .קביעת שימושים בעבור מגורים
ומסחר .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת
תנאים למתן היתר בניה .10 .קביעת הוראות בגין בניינים,
גדרות ומדרגות להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12268
שם התכנית :תוספת קומה וסגירת מרפסות לבניין
לשם הרחבת  2יח"ד ,רח' הרב פרנק  ,32בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12268שינוי לתכניות .62 ,1042
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הרב פרנק  .32שכונת בית וגן; קואורדינטה מערב מזרח
 ,Y-217/725קואורדינטה דרום צפון  ;X-630/050הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30341 :חלקה במלואה.137 :
מטרת התכנית :א .תוספת קומה לבניין קיים לשם הרחבת
יח"ד קיימות שמתחתיה .ב .סגירת מרפסות קיימות בבניין.
ג .הריסת סגירת מרפסות שלא על פי היתר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .ב .קביעת בינוי בעבור תוספת קומה חלקית
נוספת לשם הרחבות יח"ד קיימות שמתחתיה ,בהתאם
לנספח הבינוי .ג .קביעת קווי בניין לתוספות הבניה ,כאמור.
ד .תוספת  142מ"ר לשטח עיקרי ו– 13מ"ר לשטח שירות ,סך הכל
שטח לתוספת  155מ"ר ,והגדלת שטחי הבניה בשטח ,וקביעתם
ל– 992מ"ר )מתוכם  750מ"ר שטחים עיקריים ו– 242מ"ר שטחי
שירות( .ה .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח .ו .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .ז .קביעת
הוראות בגין סגירת מרפסות .ח .קביעת הוראות בגין הריסת
מרפסות .ט .קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /1071ב
שם התכנית :הכשרת עבירות בניה ,תוספת בניה,
שכונת מקור ברוך ,רח' גשר החיים 19
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /1071ב ,שינוי לתכניות /1071 ,1071א.62 ,
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
גשר החיים  ;19שכונת מקור ברוך; קואורדינטות על פי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  ,219/800-219/725רוחב בין
 ;633/010-632/960הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30076 :חלקה במלואה.171 :
מטרת התכנית .1 :הכשרת עבירות בניה בבניין b
במפלסים .2 .+9.20 ,+6.00 ,+3.00 ,+0.00 ,-2.45 :קביעת בינוי
לתוספת בניה בבניין  bכמפורט להלן :א .תוספת בניה בבניין b
בקומת מקלט לשם תוספת מחסנים לכלל הדיירים .ב .תוספת
בניה בבניין  bלשם הרחבות יח"ד קיימות באותה הקומה .
 .3קביעת תוספת שטחי בניה בבניין  bבהיקף של  132.95מ"ר,
מהם  82.41מ"ר שטחים עיקריים ו– 50.54מ"ר שטחי שירות.
 .4שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבניה
כאמור .5 .קביעת שימושים במגרש למגורים .6 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .7 .קביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח .8 .קביעת הוראות בגין הריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1759
בתאריך .26/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' /5209ב
שם התכנית :תוספות בניה ותוספת קומה על
מבנה קיים ,הרחבת יח"ד והוספת  2מעליות,
רח' עלי הכהן ,תל ארזה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /5209ב ,שינוי לתכניות .5209 ,1543
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עלי
הכהן  .15שכונת תל ארזה ,שטח בין הרחובות חנה ,פנינה ועלי
הכהן; קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 ,220/425-220/375רוחב בין  ;633/650-633/600הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש:
 ,30079חלקות במלואן ;116 ,1 :מגרשים 2-1 :בהתאם לתכנית
.5209
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מטרת התכנית .1 :תוספת בניה בקומת כניסה א' ו–ב',
ותוספת קומה על מבנה קיים לשם הרחבת יח"ד קיימות,
ותוספת  2מעליות .2 .קביעת בינוי בעבור :א .תוספות בניה
בקומת כניסה א' ו–ב' בחזית צפונית של הבניין לשם הרחבת
יח"ד קיימות .ב .תוספת קומה )קומה ד'( לשם הרחבת יח"ד
קיימות בקומה שמתחתיה .ג .תוספת מעלית חיצונית בחזית
מערבית של הבניין .ד .תוספת מעלית פנימית באגף הצפוני
של הבניין .3 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  426מ"ר,
מתוכם  349מ"ר שטחים עיקריים ו– 77מ"ר שטחי שירות.
 .4שינוי קווי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור .5 .הגדלת
מספר הקומות מ– 4קומות מעל קומת מרתף ל– 5קומות מעל
קומת מרתף .6 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .7 .קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה .8 .קביעת הוראות בגין
סגירת מרפסות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3380
בתאריך .28/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' /6280ב
שם התכנית :תוספות בניה בקומות א' ,ב' ו–ג' לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,שכ' הבוכרים ,אבינדב 3
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /6280ב ,שינוי לתכנית .6280
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב אבינדב
 .3שכונת הבוכרים ,פינת רח' אברהם תלמודי; קואורדינטות על
פי רשת ישראל החדשה :אורך  ,221/000 -220/940רוחב בין
 ;633/450-633/400הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30084 :חלקה במלואה.129 :
מטרת התכנית .1 :תוספות בניה בקומה א' בחזית דרום
מערבית להרחבות דיור ,וביטול מרפסות פנים בקומות א' ,ב'
ג' ,הכל לשם הרחבת יח"ד קיימות .2 .שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3מיוחד לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי לתוספות
בניה בחזית דרום מערבית בקומה א' להרחבות דיור לדירות
הקיימות בקומה זו .4 .ביטול מרפסות פנימיות וצירוף שטחן
לשטחי יחידות דיור קיימות בקומות א' ,ב' ,ג' .5 .קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  276מ"ר מהם  175מ"ר שטחים עיקריים
ו– 101מ"ר שטחי שירות .6 .קביעת קווי בניין חדשים לתוספות
הבניה כאמור .7 .שינוי מיקום חניות מאושרות ומדרגות כניסה
חיצונית ליח"ד קיימות בקומה א' כמפורט בנספח הבינוי.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת הוראות
בינוי ותנאים למתן היתר בניה .10 .קביעת הוראות בגין גדר,
מדרגות ומרפסות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3509
בתאריך .12/07/2007

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' 9226
שם התכנית :הקמת בניין חדש תוך שימור חזיתות
קיימות ,רח' הבוכרים  ,20שכ' הבוכרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9226שינוי לתכנית .3276
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים.
שכ' הבוכרים .רח' הבוכרים  ;20קואורדינטות אורך
 ,220/725-220/650לבין קואורדינטות רוחב ;633/425-633/350
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים
וחלקות :גוש ,30084 :חלקה במלואה.110 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  3מיוחד
לאזור מגורים מיוחד .ב .ביטול ההוראות בדבר שימור ושיקום
הבניינים שבתחום חלקה  110בגוש  30084שעל פי תכנית מס'
 ,3276וקביעת הוראות בדבר הריסת כל הבניינים ,הגדרות
והמדרגות בתחומה ,למעט החזיתות הפונות לרחוב הבוכרים
)חזית דרומית( ורחוב אדוניהו )חזית צפונית( שתקבענה לשימור,
והחזיתות הפנימיות הפונות לחצר הפנימית שתקבענה לפירוק
ושימור .ג .קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש ,בהתאם
לנספח הבינוי .ד .קביעת הוראות בגין שימור החזיתות הפונות
לרחוב הבוכרים )חזית דרומית( ולרחוב אדוניהו )חזית צפונית(,
ולחזיתות הפנימיות הפונות לחצר הפנימית .ה .קביעת קווי
בניין חדשים לבניה כאמור .ו .הגדלת מספר קומות מרבי מ–3
קומות )קיימות שתי קומות( ל– 5קומות בחזית הפונה לרחוב
אדוניהו הכהן ול– 4קומות בחזית הפונה לרחוב הבוכרים.
ז .הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל– 6,653.83מ"ר
מהם  4,243.31מ"ר שטח עיקרי ו– 2,410.52מ"ר שטחי שירות.
ח .קביעת מספר יח"ד המרבי ל– 34יח"ד .ט .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .י .קביעת הוראות בגין
מבנים ,גדרות ומדרגות להריסה .יא .קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5567התשס"ו ,עמ' ,4661
בתאריך .20/08/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 9821
שם התכנית :הריסת מבנה קיים וקביעת בינוי לבניין
בן  6קומות מעל חניה תת–קרקעית ,גבעת שאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9821שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב כתב
סופר  .3שכונת גבעת שאול; קואורדינטות על פי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  ,218/625-218/550רוחב בין -633/225
 ;633/300הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30096 :חלקה במלואה.5 :
מטרת התכנית .1 :הריסת מבנה קיים ,וקביעת בינוי לבניין
בן  6קומות מעל  2קומות חניה תת–קרקעית .2 .שינוי ייעוד
משטח לשמורת טבע לשטח לדרך ו/או עיצוב נופי .3 .שינוי
ייעוד שטח אזור מגורים  2לשטח אזור מגורים מיוחד .4 .שינוי
ייעוד משטח אזור מגורים  2לשטח לדרך .5 .קביעת בינוי בעבור
בניין חדש .6 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  890מ"ר,
מהם  790מ"ר שטחים עיקריים ו– 100מ"ר שטחי שירות .7 .שינוי
קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .8 .תוספת של  8יחידות
דיור לסך הכל  13יח"ד .9 .הגדלת מספר הקומות מ– 4קומות
ל– 6קומות מעל הקרקע  2 +קומות חניה תת–קרקעית.
 .10קביעת שימושים בעבור מגורים מיוחד .11 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .12 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .13קביעת הוראות בגין בניינים ,גדרות ,מדרגות להריסה ועצים
לעקירה .14 .איחוד וחלוקה חדשה לא בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/10/2006ובילקוט הפרסומים  ,5585התשס"ז ,עמ' ,181
בתאריך .28/09/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' 10101
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ,קביעת בינוי להקמת
 17בניינים בני  3קומות  71 -יח"ד ,ערב א-סווחרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10101שינוי לתכנית /2683א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
ערב א–סוואחרה ,קרקע לא רשומה; קואורדינטות על פי
רשת ישראל החדשה אורך בין  ,628/650-628/400רוחב בין
 ;224/150-223/950הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
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מטרת התכנית .1 :תכנון מתחם מגורים בהיקף של 71
יחידות דיור ,מתוכן  24קיימות .2 .שינוי ייעוד משטח נוף פתוח
לאזור מגורים מיוחד ולדרך .3 .קביעת בינוי בעבור  17בנייני
מגורים בני  3קומות מעל קומת מחסנים ,בהתאם לנספח הבינוי
ולקיים בשטח .4 .קביעת שטחי בניה בהיקף של  9,658מ"ר מהם
 8,391מ"ר שטחים עיקריים ו– 1,267מ"ר שטחי שירות .5 .קביעת
שטחי בניה למבנה ציבור בהיקף של  776מ"ר מהם  675מ"ר
שטחים עיקריים ו– 101מ"ר לשטחי שירות .6 .קביעת קווי בניין
חדשים .7 .קביעת תנאים למתן היתר בניה .8 .קביעת הוראות
בגין בניינים ,גדרות ,מדרגות להריסה/עצים לעקירה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' ,2725
בתאריך .13/05/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' 10835
שם התכנית :תוספות בניה בקומות מרתף ,קרקע א'
ו–ב' ,שכונת גילה ,רח' ציפורן 1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10835שינוי לתכניות /2506 ,5/28/6א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הצפורן  .1שכונת גילה; קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  ,626/650-626/600רוחב בין  ;218/150-218/100מספר
מגרש לפי תרש"צ  ;6/28/5גושים וחלקות :גוש ,28108 :חלקה
במלואה.72 :
מטרת התכנית :א .תוספות בניה בקומות מרתף ,קרקע,
א' ו–ב' ,והפיכת שטח שירות לעיקרי בקומת מרתף לשם
הרחבת יח"ד קיימת .ב .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
לאזור מגורים  5מיוחד .ג .קביעת הבינויים האלה בשטח:
 .1הפיכת שטח שירות בקומת מרתף לשטח עיקרי .2 .תוספת
בניה בקומות מרתף ,קרקע א' ו–ב' הכל לשם הרחבת יח"ד
קיימת בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ד .קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .ה .הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל– 407.71מ"ר )מתוכם  364.44מ"ר שטחים עיקריים
ו– 43.27שטחי שירות( .ו .קביעת השימושים שטח למגורים.
ז .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח .קביעת הוראות בגין מדרגות וקירות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/04/2006ובילקוט הפרסומים  ,5531התשס"ו ,עמ' ,3319
בתאריך .23/05/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 11023
שם התכנית :תוספות בניה לבניין דירות קיים,
שכונה מקור חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11023שינוי לתכנית .3045
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב מקור
חיים  40חלקה ארעית לפי תצ"ר  ;305/04קואורדינטות על
פי רשת ישראל החדשה :אורך  ,220/110-220/025רוחב בין
 ;629/080-629/025הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30141 :חלקה במלואה.2 :
מטרת התכנית .1 :תוספת בניה לבניין דירות קיים.
 .2קביעת הבינויים האלה בשטח :א .תוספת שתי קומות לשם
תוספת  13יח"ד .ב .הגדלת חניה תת–קרקעית .3 .קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  2,204.42מ"ר מהם  1,270.39מ"ר שטחים
עיקריים ו– 934.03מ"ר שטחי שירות .4 .שינוי קווי בניין וקביעת
קווי בניין חדשים לתוספת בניה על גג בניין קיים ,ולבניית חניה
ומחסנים תת–קרקעיים .5 .מספר הקומות יהיה  5מעל מפלס
 +0.000לכיוון רחוב מקור חיים ,ו– 6קומות מקומת הקרקע
לכיוון החזית האחורית .6 .קביעת הוראות בגין בניינים ,גדרות,
מדרגות להריסה ,עצים לעקירה ולשימור .7 .קביעת שלבי
ביצוע לתכנית .8 .קביעת תנאים להיתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5570התשס"ו ,עמ' ,4748
בתאריך .28/08/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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 ברמה
מפורטת מס' 11041
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ,שכונת רמות,
רח' רביבים 27
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11041שינוי לתכנית .4922
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב רביבים
 .27שכונת רמות; קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  ,219/050-218/950רוחב בין  ;636/000-635/900הכל
על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30717 :חלקה במלואה.17 :

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מטרת התכנית :א .הרחבת יחידת דיור קיימת על ידי
הפיכת שטח שירות לשטח עיקרי .ב .קביעת הוראות לשינוי
שטח שירות לשטח עיקרי בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד
קיימת בקומה שמעליה .ג .קביעת קווי בניין לבניה כאמור.
ד .הגדלת שטחי בניה בשטח וקביעתם ל– 861.34מ"ר מתוכם
 629.81מ"ר שטחים עיקריים ו– 231.53מ"ר שטחי שירות.
ה .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .ו .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,3990
בתאריך .20/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה 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' 11095
שם התכנית :תוספת בניה בחזיתות ותוספת קומה
לשם הרחבת יח"ד קיימות ,בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11095שינוי לתכנית .1042
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הפסגה
 .60שכונת בין וגן; קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  ,217/650-217/575רוחב בין  ;630/275-630/225הכל
על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30342 :חלקה במלואה.57 :
מטרת התכנית .1 :תוספת בניה בחזיתות הבניין ,ותוספת
קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים
 1לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי בעבור בניה בחזיתות
הבניין ,ותוספת  1קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות .4 .קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  587מ"ר מהם  566מ"ר שטחים
עיקריים ו– 21מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי קווי הבניין וקביעת
קווי בניין חדשים .6 .הגדלת מספר הקומות מ– 3קומות מעל
קומות מרתף ל– 4קומות מעל קומת מרתף .7 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .8 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .9קביעת הוראות בגין מדרגות להריסה .10 .קביעת הוראות
בגין הכנת תצ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/04/2006ובילקוט הפרסומים  ,5523התשס"ו ,עמ' ,3042
בתאריך .30/04/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11467
שם התכנית :בניית בית כנסת וישיבה ברח' דוד ילין
פינת רח' התחכמוני בשכ' זכרון משה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11467שינוי לתכנית .62
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב דוד
ילין  .54שכונת זכרון משה ,פינת רח' תחכמוני; קואורדינטה
מערב  ,632.715מזרח  ,Y -קואורדינטה דרום ,220/215
צפון  ;X -הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30070 :חלקה במלואה.37 :
מטרת התכנית :הקמת בית כנסת קטן וישיבה לתלמידים
בוגרים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
לשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת .2 .קביעת בינוי בעבור
בניין חדש .3 .קביעת שטחי בניה בהיקף של  1,240.00מ"ר מהם
 880מ"ר לשטחים עיקריים ו– 360מ"ר שטחי שירות .4 .שינוי
קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .5 .קביעת מספר קומות
ל– 4קומות מעל למפלס  0.00ו– 2קומות מתחת למפלס .0.00
 .6קביעת שימושים בעבור בית כנסת קטן וישיבה לתלמידים
בוגרים .7 .קביעת הוראות בגין חזית לשימור .8 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .10ביטול הוראות בתכנית המיתאר המקומית לירושלים בדבר
חובת הסכמת השכנים לבניה בקיר משותף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4256
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחבי תכנון מקומיים רמת גן ,אונו ,מחוזי/גלילי  -מחוז תל אביב

הודעה בדבר תיקון טעות בהפקדת תכנית דרך
מס' תדמת2004/
הודעה בדבר הפקדת תכנית תדמת 2004/פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5531התשס"ו ,עמ'  ,3323ביום 23.5.06
ובעיתונות ביום 21.4.06
בהודעה נפלה טעות בנוגע לגושים והחלקות הכלולים
בתחום התכנית.
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להלן פירוט מתוקן של הגושים והחלקות:
גושים וחלקות בהם חלה טעות בנוסח הפרסום להפקדה
ובנוסח הפרסום לאישור בילקוט הפרסומים מיום :26.2.07
גוש ,6232 :חלקה במלואה 23 :מיותר; גוש ,6233 :חלקה
במלואה 63 :צריך להיות חלקי חלקה; גוש ,6235 :חלקי חלקות:
 631 ,481 ,480 ,467 ,331צריך להיות חלקות במלואן.
גושים וחלקות שלא נכללו בנוסח פרסום להפקדה ובנוסח
פרסום לאישור בילקוט הפרסומים מיום :26.2.07
גוש ,6232 :חלקי חלקות,59 ,58 ,45 ,44 ,42 ,34 ,28 ,16 ,15 :
 ;61 ,60גוש ,6233 :חלקי חלקות;200 ,79 ,40 ,37 ,20 ,19 ,18 ,17 :
גוש ,6233 :חלקה במלואה ;199 :גוש ,6235 :חלקי חלקות,228 :
,482 ,477 ,475 ,470 ,466 ,465 ,464 ,461 ,454 ,453 ,329 ,327
 ;636 ,633 ,632 ,628 ,627 ,493 ,492 ,484 ,483גוש ,6235 :חלקה
במלואה.328 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רמת אפעל,
מחוזי/גלילי  -מחוז תל אביב.
התכנית חלה על שטח בתחום הוועדות המקומיות רמת
גן ,אפעל ,ושטחים ללא תחום שיפוט ,בין דרך  461בדרום ודרך
יעקב דורי בצפון.
עיקרי הוראות התכנית .1 :ייעוד שטח לדרך;  .2לאפשר
פיתוח דרך כמתואר בתשריט .3 .לשנות ייעוד קרקע מדרך
קיימת ,שטח חקלאי ,מחנה צבאי ושטח מיוחד בית חולים,
לשטחים המיועדים לדרכים ,לעיצוב נוף בשולי הדרך ולשצ"פ.
 .4לייעד שטח כאופציה לתוואי רכבת קלה.
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
תיקון הטעות ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים,
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  ,03-6753515ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית
אונו ,טל'  ,03-5356840ולמשרדי הוועדה המקומית–מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,טל'
.03-7632588
התנגדויות כנגד תיקון הטעות לא יתקבלו ולא ידונו אלא
אם כן הוגשה הבקשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא/2527/א
שם התכנית :מגורים  -גבעת אנדרומדה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' תא/2527/א ,שינוי לתכניות תא ,479/תא/במ,2527/29/
תא.606/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו; גבולות
התכנית :מצפון  -רחוב פסטר ,מדרום  -רח' יהודה מרגוזה,
ממזרח  -רחוב יפת ,ממערב  -רחוב יהודה הימית ,בית העלמין;
גושים וחלקות :גוש ,7020 :חלקה במלואה.80 :
מטרת התכנית :שינוי התכנית הראשית ותכנית הבינוי
בנושאים האלה :א .הוספת סך הכל  6,000מ"ר )עיקרי ושירות(,
מעבר לשטחים המאושרים בתכנית הראשית .ב .יותר ניוד של
סך הכל  500מ"ר )עיקרי ושירות( משטח מסחרי לייעוד למגורים.
ג .הוספת סך הכל  50יח"ד מעבר ליחידות המאושרות בתכנית
הראשית .ד .שינוי במיקום השטחים הפתוחים במתחם על ידי
הרחבת השטח הציבורי הפתוח לאורך רחוב יפת עם תוספת
שטח פרטי עם זכות מעבר לציבור  -קולונדה .ה .הקטנת השטח
המיועד לאזור מגורים מיוחד .ו .שינוי הבינוי בדבר מבנים
 K ,H ,C ,Dהן מבחינת מיקומם במגרש ובן מבחינת גובהם.
ז .שינוי מיקומו של המבנה לשימוש ציבורי והשטח למבנה
ציבור הסמוך לו .ח .שינוי נספח החניה בדבר הכניסות לחניונים
ואופן תכנונם .ט .שינוי התנאים למתן היתרי בניה וקבלת
תעודות גמר למבנים השונים .י .שינוי בחלק מקווי הבניין.
יא .שינוי ייעוד חלק משטח הכיכר הפנימית משטח פרטי עם
זכות מעבר לציבור לשטח פרטי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה 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-
גילה אורוון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' חפ/558/ב
שם התכנית :הסדרת בניה קיימת ותוספת זכויות
בניה ברח' אילת 10
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' חפ/558/ב,
שינוי לתכניות חפ/229/ה ,חפ ,558/כפיפות לתכנית חפ/229/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב אילת ,10
נוה שאנן; גושים וחלקות :גוש ,11211 :חלקה במלואה ,72 :חלקי
חלקה.84 :

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מטרת התכנית :הסדרת תוספות בניה קיימות בדירת
משפחת אלדר בקומת הקרקע ובקומה הראשונה של הדירה.
הרחבת דרך מס'  5מ– 10מ' ל– 11.5מ'.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת שטח בניה בקומת
הקרקע ובקומה א' של הדירה בשטח של  35מ"ר מעבר לשטחי
הבניה שאושרו בהיתר הבניה למבנה .ב .הסדרת המרווחים
המותרים לפי קונטור הבניין הקיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה,
טל' .04-8356807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חפ/2119/א
שם התכנית :קרית ספורט ,חיפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ/2119/א ,שינוי לתכניות
חפ/2036/א ,חפ/1400/יב ,חפ/1400/יב.1/
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .במבואות
הדרומיים של חיפה ,מדרום למבנה חברת החשמל ובצמוד
לדרך מס'  4בין דרכים  1ו– 3המסומנות בתכנית חפ/
/2036א; גושים וחלקות :גוש ,10733 :חלקי חלקה .54 :גוש,11359 :
חלקי חלקות.23 ,16 ,12-10 :
מטרת התכנית :הקמת קרית ספורט במרכזה אצטדיון
כדורגל לכ– 30.000צופים ביציעים מקורים ומיתקני ספורט
נוספים :היכל ספורט ומגרשי ספורט פתוחים המותאמים
לדרישות ולתקנים הבינלאומיים העדכניים ,הן מבחינת קיום
תחרויות ספורט לאומיות ובינלאומיות ומופעים אחרים והן
מבחינת נוחות ובטיחות קהל המבקרים .האצטדיון יוכל לשמש
גם למופעים רבי משתתפים ולאירועים המוניים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד אזור תעשיה
עתירת ידע ,מסחר ותחנת דלק לשטח ספורט ,מלונאות ודרכים.
ב .קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח .ג .קביעת השימושים
המותרים .ד .קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה.
דה .קביעת מערכת דרכי הגישה לקרית הספורט ,לרבות מגרשי
חניה למבקרים .ו .קביעת הוראות לביצוע מערכות התשתית
הדרושות למיתקני ספורט.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה,
טל' .04-8356807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
מס' חפ1572/
שם התכנית :הרחבת רחוב שבתאי לוי  -קטע
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפ 1572/שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1958התשל"ד ,עמ'  ,176בתאריך .08/11/1973
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .הדר הכרמל
)רח' שבתאי לוי( מפינת רחוב רשפון ועד למדרגות רחוב
הואדי; גושים וחלקות :גוש ,10857 :חלקי חלקות,68-66 :
.151 ,114-112 ,110-106
מטרת התכנית :הרחבת רחוב שבתאי לוי ל– 18מ' וזטווין
ברוחב  3מטר בכל צד מפינת רח' רשפון ועד מדרגות רחוב ואדי.
ההרחבה בקטע זה תיועד כהשלמה להרחבות המאושרות לפי
תכניות קודמות בהמשך הרחוב משני צדיו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי ועדת המשנה לתכניות א ,של
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה בישיבתה
מס'  ,2007016מיום  ,19.09.2007לאשר פרסום הודעה על הכנת
תכנית תכנון עיר ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת
חד - 1300/פארק עסקים יער חדרה.
ואלו השטחים הכלולים בתכנית המוצעת :גוש ,10008
חלקות  ,130-127 ,116-111חלקי חלקות ,125 ,110 ,108
 .150 ,148 ,145 ,133-131 ,126גוש  ,10009חלקות ,208-206
 ,229 ,225-219חלקי חלקות  .466 ,197גוש  ,10048חלקי חלקות ,1
 .2גוש  ,10049חלקות  ,336 ,329 ,327 ,235חלקי חלקות ,313 ,127
 .343 ,342גוש  ,10050חלקות  ,10-8חלקי חלקות .10 ,4 ,3
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גוש  ,10054חלקות  ,155 ,138-128חלקי חלקות ,10 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1
 .173 ,172 ,166 ,157 ,156 ,154 ,153 ,36גוש  ,10571חלקות ,17 ,3-1
,73 ,72 ,70 ,69 ,67 ,66 ,64 ,63 ,60 ,53 ,51-47 ,45-42 ,39-31 ,22 ,18
 ,96 ,94 ,89 ,85 ,83 ,81 ,79 ,77 ,75חלקי חלקות ,61 ,52 ,14 ,13 ,5
 .99 ,98 ,86גוש  ,10580חלקות  ,28 ,27 ,12-10 ,7 ,6חלקי חלקות
.38 ,34 ,33 ,30 ,29 ,26-23 ,17 ,16 ,14 ,9 ,8 ,5 ,2 ,1
מטרת התכנית .1 :הקמת פארק עסקים מרכזי לעיר הכולל
מסחר ,משרדים ,תעשיה עתירות ידע ,חינוך ,תרבות ובידור
במוקד עירוני ואזורי בעל ייחוד הנובע ממיקומו ,עיצובו
והאפיונים המיוחדים שבו .2 .הקמת מרכז תחבורה שיכלול
מסוף אוטובוסים ,מסוף רכבת וחניון ציבורי כדי לדרבן את
הפעילות הכלכלית באזור ולאפשר שימוש אינטנסיבי בתחבורה
הציבורית .3 .יצירת מגוון פעילויות שיאפשר חיים באזור ברוב
שעות היממה .4 .עיצוב הפרוייקט כשער לעיר בזיקה ישירה
ליער חדשה .5 .איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים
בהתאם לחוק התכנון והבניה פרק ג' ,סימן ז' .6 .קביעת אזורי
בניה :אזור פארק עסקים ,אזור פארק עסקים ומסחר ,מסוף
תחבורה ,מסילת ברזל ,אזור לחניון ציבורי ,שטח לבנייני ציבור,
שטח ציבורי פתוח ,שטח פרטי פתוח ,אזור למיתקנים הנדסיים,
רצועת מעבר לקווי דלק ,דרכים .7 .קביעת הוראות בניה לכל
יעד וייעוד ,עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה .8 .קביעת
עקרונות בינוי מחייבים והוראות עיצוב ארכיטקטוני בדבר
התכנית ככלל ובדבר כל מבנן ,לרבות מספר הקומות .9 .תכנון
והתוויית דרכים חדשות בהתאמה לתכנית הכוללת לאזור,
כולל גשרים מעל כביש החוף ומסילת הברזל ,מנהרה מתחת
מסילת הברזל וגשרים להולכי רגל .10 .שינוי קו בניין לכביש
החוף )כביש מס'  (2מ– 150מ' ל– 75מ' )מציר הכביש( במסגרת
הקלה מתמ"א  .11 .3קביעת קו בניין מינימלי לציר מסילת הברזל
ל– 25מ' ,ושינוי בהתאם לתמ"א  .12 .23הקטנת רוחב מתוכנן
למסילה הרב–מסילתית המתוכננת בתמ"א  23באופן שתישאר
ברחבה הקיים ולחילופין אם תורחב ,לא תורחב מערבה.
 .13שמירה על איכות הסביבה ,ערכי טבע ונוף ומניעת מפגעים
סביבתיים .14 .קביעת הוראות בדבר פיתוח השטח בשלבים.15 .
קביעת הוראות בדבר הטלת הוצאות הכנת התכנית ,לרבות
הוצאות עריכתה וביצועה על בעלי הזכויות בתחום התכנית.
 .16סימון מבנים להריסה .17 .קביעת הוראות בדבר הקמת
חברת ניהול ואחזקה ,18 .קביעת הוראות בדבר הוצאות פיתוח,
לרבות העתקת קווי הדלק.
כמו כן ,החליטה הוועדה על מגבלות בהתאם לסעיף 78
לחוק בתנאים האלה .1 :השטח הכלול בפרסום יהיה בהתאם
לגבול תכנית חד 1300/המתוקנת לפי החלטת הוועדה בדבר
הפקדת התכנית מיום  .2 ;13.3.07לא יינתנו היתרי בניה ,לא
יינתנו היתרים לשימוש בקרקע ולא יאושרו תשריטי חלוקת
קרקע בתחום האמור הכלול בפרסום .3 .התנאים והמגבלות
הנ"ל לא יחולו על השטח הכלול בתכנית חד 1276/מעבר מעל
מסילת הרכבת .4 .תוקפם של התנאים והמגבלות יהיה לשנה
מיום הפרסום ברשומות.
מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מ388/
שם התכנית :מצפה עירון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה אלונה מופקדת תכנית מפורטת מס' מ ,388/שינוי
לתכניות מ ,361/מ/במ/201/א ,מ.146/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכס גבעות ברום
 160מ' מעל פני הים ,בשיפולים המערביים של רכס הר
אמיר ,בסמוך וממערב לאפיק נחל נרבתא .ממזרח לעיר חריש.
מצפון לקיבוץ מצר ומדרום לאום אל קוטוף; גושים וחלקות:
גוש ,8703 :חלקות במלואן ,3 ,2 :חלקי חלקות.11 ,8-6 ,4 ,1 :
גוש ,8704 :חלקה במלואה ,37 :חלקי חלקות.36 ,35 ,32-29 ,27 :
גוש ,8705 :חלקות במלואן ,26 ,25 :חלקי חלקות,19 ,18 ,10 ,8-5 :
 .30-27 ,24גוש ,8718 :חלקי חלקות.6 ,5 :
מטרת התכנית :עריכת תכנית מיתאר מקומית מפורטת
למתחם מגורים במגמה לאפשר :א .הרחבה ושדרוג של תכנית
מפורטת בתוקף )לקיבוץ חריש( .ב .הקמה ופיתוח מתחם מגורים
חדש הכולל כ– 365יח"ד במגרשים חד–משפחתיים ,ועוד כ–30
יח"ד באזור מגורים קיים .ג .חלוקה למגרשים לצורכי ציבור
וקהילה .ד .הגדרת שטחים ציבוריים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
למגורים ,דרכים ,שצ"פ ,טיילת ,מוסדות ,מבני ציבור ומיתקנים
הנדסיים .ב .קביעת התכליות והשימושים בייעודי הקרקע
השונים .ג .קביעת זכויות ומגבלות בניה במגרשי המגורים
ובמגרשים למבני ציבור ,כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת הנחיות
סביבתיות .ו .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,ד"נ חפר ,37845
טל' .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 עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ749/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח מגורים ושטח ציבורי
פתוח לשטח למבני ציבורי ומוסדות ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,749/שינוי לתכנית
ענ.193/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם; גושים
וחלקות :גוש ,20342 :חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים ומשטח
ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור ולשטח למוסדות ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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 שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1007/
שם התכנית :הסטת שביל וביטול קטע דרך ושצ"פ
וייעוד למגורים ,פרדיס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1007/שינוי לתכנית
ש/במ.558/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פוריידיס .גבעת
פרדיס; גושים וחלקות :גוש ,11288 :חלקה במלואה ,38 :חלקי
חלקה.39 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שביל ושצ"פ למגורים.
ב .הסטת שביל .ג .ביטול קטע דרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל'
.04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( לחוק התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1276/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאב"צ למגורים באור עקיבא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1276/שינוי לתכנית
חפאג.556/

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא .רחוב
בן יהודה 3א; גושים וחלקות :גוש ,10622 :חלקה במלואה.110 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח למבנה ציבור לשטח
מגורים ,כדי לאפשר הסדרה סטטוטורית של בית מגורים הקיים
במקום.
עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח החלקה למגורים
וקביעת הוראות וזכויות בניה מתאימות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב ,30950
טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( לחוק התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
יגאל שחר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית דרך מספר :גז508 /
שם התכנית :כביש מס'  1הרחבת מסלול צפוני
)ממחלף גנות עד מחלף שפירים(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית דרך מספר :גז ,508 /שינוי
לתכניות משמ ,134/משמ ,64/מח ,135/גז.4/509 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית עמק
לוד .דרך מס'  - 1בין מחלף גנות למחלף שפירים  -גוש,6058 :
חלקה במלואה ;14 :ח"ח ;29 ,27 ,25 ,24 ,15 :גוש 6060 :חלקה
במלואה ;47 :ח"ח ;53 ,49 ,46 :גוש 6061 :חלקי חלקות;37 ,34 :
גוש 6064 :חלקי חלקות ;37 ,32 ,30 :גוש 6070 :חלקי חלקות,64 :
 ;79גוש 6072 :חלקה במלואה ;14 :חלקי חלקות ;15 ,13 ,11 :גוש:
 6795חלקה במלואה ;74 :ח"ח ;80 ,73 ,72 ,45-34 :גוש 6796 :חלקי
חלקות ;58 ,50 ,43 ,24-16 :גוש 6889 :חלקי חלקות ;39-35 :גוש:
 6890חלקי חלקות ;58-50 :גוש) 6071 :בהליכי הסדר(.
מטרת התכנית :א .לעגן סטטוטורית דרך קיימת ומוכרזת
 דרך מס'  1בקטע ממחלף שפירים ועד מחלף גנות ,להסדירולייעד שטחים להרחבת דרך .ב .לייעד את השטח המתוחם
בתכנית לדרך להקמת גשרים ,גשרונים  ,תעלות ,גדרות ,קירות
תומכים ,פתרונות ניקוז ,וכן לביצוע כל עבודות החפירה ,מילוי
והריסה הכרוכות בסלילת הכביש .ג .ליעד שטח לטיפול נוף
לשטח משולב לטיפול נוף ודרך ולשטח משולב לדרך ולמסילה
ד .לקבל הקלה מקווי בניין מתמ"א  3ותמ"א  ,23בהתאם לפירוט
הבא:
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תמ"א  3מקטע צפוני:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מקומית–מחוזית מחוז
הצפון; גושים וחלקות :גוש ,18894 :חלקי חלקה .54 :גוש,18895 :
חלקות במלואן ,12 ,11 :חלקי חלקה.20 :

"

 113מ' מציר הדרך ) 98מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6889חלקות .39-35

"

 55מ' מציר הדרך ) 40מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6890חלקות .58-51

"

 40מ' מציר הדרך ) 25מ' משפת הדרך( לדרך מקומית
מאושרת בגוש  6889חלקה .41

מטרת התכנית :הקמת מבנה חקלאי על רפד לאחסון עופות
מיועד לאימון וגידול פרגיות ופיטום בשטח של כ– 1,800מ"ר.
)תואמת לתכנית מס' ג 6540/שבתוקף(.

"

 16מ' מציר הדרך )קו בניין  0משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6889חלקה .13

עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע
חקלאי מיוחד .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג .קביעת הוראות בניה ,מרווחי בניה וגובה בניינים .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת הנחיות והשלבים
לביצוע .ו .קביעת הנחיות סביבתיות.

תמ"א  3מקטע דרומי:
"

 19מ' מציר הדרך )קו בניין  0משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6796חלקה .43

"

 35מ' מציר הדרך ) 2מ' משפת הדרך( לאזור מגורים בנחלות
בגוש  6795חלקה .72

"

 33מ' מציר הדרך )קו בניין  0משפת הדרך( לדרך מקומית
מאושרת בגוש  6795חלקה .80

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית–מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך
קרית הממשלה ,נצרת עילית .17000
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.

תמ"א  23מקטע צפוני:
"

 90מ' מציר המסילה ) 70מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6890חלקות .58-51

"

 76מ' מציר המסילה ) 56מ' משפת הדרך( לדרך מקומית
מאושרת בגוש  6889חלקה .41

"

 54מ' מציר המסילה ) 34מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6889חלקה .13

תמ"א  23מקטע דרומי:
"

 55מ' מציר המסילה ) 38מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6796חלקה .43

"

 90מ' מציר המסילה ) 70מ' משפת הדרך( לאזור מגורים
בנחלות בגוש  6795חלקה .72

"

 86מ' מציר המסילה ) 68מ' משפת הדרך( לדרך מקומית
מאושרת בגוש  6795חלקה .80

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/09/2005ובילקוט הפרסומים  ,5456התשסו ,עמוד ,364
בתאריך .15/11/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק
לוד ,כפר חב"ד  ,72915טל'  ,03-9606961וכל המעונין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי–מחוזי  -מחוז צפון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג15623/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד  -ינוח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית–מחוזית לתכנון
מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.15623/
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מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16793/
שם התכנית :שכונה מזרחית 12 ,מגרשים ,בית שאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בית שאן מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16793/שינוי לתכניות
גבמ ,110/ג ,8969/ג ,5958/ג.6222/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן; גושים
וחלקות :גוש ,22573 :חלקות במלואן ,31 ,30 :חלקי חלקה.4 :
גוש ,22907 :חלקי חלקות,102 ,100 ,58 - 56 ,35 ,33 ,29-26 ,11 :
.110 ,104
מטרת התכנית :הסדרת  10מגרשי מגורים חד/
דו–משפחתיים ,קביעת זכויות והוראות בניה במגרשים אלה.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת זכויות והוראות בניה
בעשרת מגרשי המגורים של התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים
הבירה  ,9בית שאן ,טל' .04-6489414

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

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 בית שאן

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג7678/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים ג' לבנייני ציבור
)בית כנסת לסרי( ,בית שאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,7678/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  23/01/1994ובילקוט הפרסומים  ,4457התשנ"ז ,עמ'
 ,504בתאריך .17/11/1996
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן; גושים
וחלקות :גוש ,22921 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים למבני
ציבור .ב .שינוי קו בניין.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה  ,9בית שאן ,טל'
 ,04-6489414וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג8989/
שם התכנית :מבנה תעשיה ומסחר ,שינוי למיתאר,
בית שאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,8989/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  06/07/1997ובילקוט הפרסומים  ,4548התשנ"ז ,עמ'
 ,4689בתאריך .27/07/1997
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן; גושים
וחלקות :גוש ,22889 :חלקי חלקות.12 ,10 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מתעשיה בלבד לתעשיה
ומסחר ,והפעלת אזור לבניית מבנה תעשיה ומסחר סמוך
לכביש  71מצדו הדרומי כדי ליצור רצף בנוי בין אזור מבני
תעשיה למפעל כיתן .ב .הקצאת מקום חניה במסגרת המבנה
כדי לאפשר לרכב מועסקים ונזקקים למבנה תעשיה ומסחר
זה לחנות בקרבת המבנה .ג .קביעת תנאים והוראות בניה.
ד .פירוט השימושים המותרים באזור התעשיה לפי תכנית
המיתאר ג) 6995/מאושרת(.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה  ,9בית שאן ,טל'
 ,04-6489414וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16904/
שם התכנית :כרמיאל סנטר ,כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16904/שינוי לתכנית
ג.9599/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל; גושים
וחלקות :גוש ,19126 :חלקי חלקה .41 :גוש ,19160 :חלקה
במלואה ,37 ,9 :חלקי חלקה.26 :
מטרת התכנית :ביטול חובת יזם התכנית להקמת מוזאון
לתיירות ,תעשיה ,מרכז מולטי מדיה ופיתוח המגרש הציבורי.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול תנאי להיתר המפורט
בתת–סעיף  (4)19.1בתכנית המקורית ג ,9599/ותנאי לתעודת
גמר בסעיף  ,22תת–סעיף ז' הקשורים למטרת תכנית זו .הכל
בהסכמת בעלי זכויות בקרקע במגרש המיועד למבנים
הציבוריים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,כרמיאל ,טל'
.04-9085671
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 כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16952/
שם התכנית :רח' מורד הגיא  ,85כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16952/שינוי לתכנית
ג.2251/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל; גושים
וחלקות :גוש ,19063 :חלקה במלואה ,5 :חלקי חלקה.52 :
מטרת התכנית :א .תוספת זכויות והגבלות בניה באזור
מגורים א .ב .מתן הוראות לעיצוב ארכיטקטוני חיצוני של
המבנים .
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת אחוזי בניה בהתאם
לאזור מגורים א .ב .שינוי קו בניין צדדי מ– 5מ' ל– 2מ' ,וקו
בניין אחורי מ– 5מ' ל– 3מ' .ג .קביעה מחדש גובה מבנה והוספת
קומת עליית גג.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,כרמיאל,
טל' .04-9085671

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג11995/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה

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-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג 11995/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/10/2002ובילקוט הפרסומים  ,5009התשס"א ,עמ' ,3529
בתאריך .09/08/2001

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג17030/
שם התכנית :בית חולים נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נהריה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג ,17030/שינוי
לתכנית משצ ,16/פירוט לתכניות ג ,10715/ג.851/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה .בצדה המזרחי
של העיר נהריה מצפון לכביש  89וממזרח לשכונת כצנלסון;
גושים וחלקות :גוש ,18151 :חלקות במלואן,134 ,92-80 ,76-69 :
 ,142חלקי חלקות.137 ,132 ,130 ,68 :
מטרת התכנית .1 :הסדרת זכויות והוראות בניה לבית
החולים של כ– 950מיטות בשטח כללי של כ– 135.2דונם
ובמיוחד :א .קביעת שטחי בניה .ב .קביעת קווי בניין .ג .קביעת
הנחיות בניה .ד .הנחיות למתן היתרי בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .פירוט התכליות המותרות
בייעוד הקרקע .ב .קביעת הוראות בניה בדבר מרווחים ,גובה
מבנים ,קווי בניין וכו' .ג .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד .פירוט התכליות המותרות בייעוד הקרקע .ה .חלוקת הקרקע
למגרשים לפי נספח הבינוי לצורך קבלת היתרי בניה .ו .קביעת
הוראות בניה בדבר מרווחים ,גובה מבנים ,קווי בניין וכו'.
ז .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .אין בתכנית זו שינוי
ייעוד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נהריה ,נהריה ,טל' .04-9879827
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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.
מרחב תכנון מקומי נהריה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה; גושים וחלקות:
גוש ,18209 :חלקות במלואן ,422 ,414 :חלקי חלקה.421 :
מטרת התכנית :א .הריסת בית מגורים קיים )עקב ריבוי
סדקים ואי אפשרות לייצבו( ובניית מבנה חדש .ב .הגדלת
הצפיפות ל– 24יח"ד .ג .הגדלת אחוזי הבניה ל– 200%שטח
עיקרי .ד .שטחי השירות בקומות המבנה  ,50%שטחי השירות
בקומת עמודים  ,40%תכסית מגרש מותרת על ידי המבנה
 .50%ה .מספר הקומות ) 6 -מעל קומת עמודים( ,גובה מרבי
מעל הקרקע  25מ' )כולל פיר מעלית יציאה לגג וחדר מכונות(.
ו .קווי בניין :קדמי  5מ' ,צדדי צפוני  3מ' ,צדדי דרומי  5מ',
אחורי  0מ' .ז .הסדרת גישה בכלי רכב למגרש ,והסדרת חניה
בגבולות המגרש.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נהריה ,נהריה ,טל'  ,04-9879827וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג8125/
שם התכנית :הרחבת כביש ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג 8125/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  02/06/1996ובילקוט הפרסומים  ,4427התשנ"ו ,עמ'
 ,4109בתאריך .14/07/1996
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16518 :חלקי חלקות .43 ,35 ,34 ,29 :גוש ,16519 :חלקי
חלקות .10-8 ,3-1 :גוש 16520 :חלקי חלקות.22-20 :
מטרת התכנית :הרחבת כביש מס'  120להסדרת התנועה
באזור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טל'  ,04-6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16460/
שם התכנית :מגרשי חניה ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16460/שינוי לתכנית ג.6557/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה; גושים
וחלקות :גוש ,16657 :חלקה במלואה ,120 :חלקי חלקות:
.132 ,119-117
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לחניה ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לחניה
ציבורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3395
בתאריך .28/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל' ,04-6520344
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16472/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע
והקטנת קווי בניין ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16472/שינוי
לתכנית ג.7735/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש ,17572 :חלקי חלקה.57 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה וכיסוי קרקע ומספר
קומות ,והקטנת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בניה :א .הגדלת
אחוזי בניה מ– 92%ל– .168%ב .הגדלת תכסית קרקע מ–46%
ל– .56%ג .שינוי קווי בניה לפי המסומן בתשריט ייעודי קרקע.
ד .הגדלת מספר קומות מ– 2קומות ל– 4קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
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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.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג14587/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח דרך להולכי רגל
לשטח ציבורי פתוח ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג 14587/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/09/2004ובילקוט הפרסומים  ,5330התשס"ה ,עמ' ,29
בתאריך  ,23/09/2004שינוי לתכניות ג ,10789/ג.7025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10286 :חלקות במלואן ,104 ,96-92 :חלקי חלקה:
.100
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לשטח
ציבורי פתוח .ב .שינוי קו בניין ,והוספת שימוש בריכה פרטית
באזור מגורים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג15852/
שם התכנית :שינוי תכנית ג ,10664/שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/
 15852שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2559
בתאריך  ,30/04/2007שינוי לתכניות ג ,10664/ג.15655/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10268 :חלקות במלואן,50 ,48 ,47 ,45-33 :
חלקי חלקות.72 ,52 ,51 ,49 ,46 ,32 ,28-25 ,23-15 ,13-11 ,9 :
גוש ,10270 :חלקי חלקות .48 ,42 ,41 :גוש ,10271 :חלקות במלואן:
 ,37-11 ,8-1חלקי חלקות .48 ,10 ,9 :גוש ,10272 :חלקות במלואן:
 ,16 ,15 ,9-3חלקי חלקות .32 ,18 ,17 ,14-10 ,2 ,1 :גוש,10273 :
חלקות במלואן ,31-12 ,9 ,8 ,6 ,4-1 :חלקי חלקות,11 ,10 ,7 ,5 :
 .32גוש ,10274 :חלקות במלואן ,35 ,26-23 ,8 :חלקי חלקות:
 .27 ,22 ,9 ,7 ,6גוש ,10275 :חלקות במלואן ,2 ,1 :חלקי חלקות:
 .13 ,7 ,4 ,3גוש ,12210 :חלקי חלקה.65 :
מטרת התכנית :א .הרחבת אזור המגורים בשכונה צפונית
בשפרעם .ב .התוויית דרכים חדשות ושינויים בתוואי דרכים
מאושרות .ג .קביעת שינויים ביייעודי שטחים קיימים.
ד .קביעת הוראות בניה בתחום התכנית .ה .קביעת זכויות
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והגבלות בניה .ו .הטמעת תשריטי חלוקה מאושרות .ז .שינוי
ייעוד מאזור חקלאי למגורים ואזור בנייני ציבור משולב עם
שצ"פ .ח .הרחבה ,ביטול ושינוי תוואי דרך .ט .שינוי ייעוד
ממגורים לשצ"פ ולדרך משולבת.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15741/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים ושינוי מערכת דרכים ,אעבלין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15741/שינוי לתכניות ג ,8273/ג.12904/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין; גושים
וחלקות :גוש ,12211 :חלקות במלואן ,14 ,13 :חלקי חלקה.11 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים .ב .שינוי מערכת הדרכים לצורך איזון הפרשים לצורכי
ציבור בין חלקות  13ו– 14מגוש  .12211ג .קביעת הוראות בניה
באזור מגורים בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/05/2006ובילקוט הפרסומים  ,5542התשס"ו ,עמ' ,3826
בתאריך .19/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15853/
שם התכנית :שינוי מערכת דרכים ,שינוי תכנית
ג ,10664/שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15853/שינוי לתכנית ג.10664/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים וחלקות:
גוש ,10268 :חלקה במלואה ,40 :חלקי חלקות .41 ,39-36 :גוש,10271 :
חלקי חלקות .29 ,28 :גוש ,10273 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .שינוי מערכת הדרכים .ב .הצעת דרך.
ג .שינוי בתוואי דרך .ד .שינוי ייעוד מדרך למגורים וממגורים
לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' ,1985
בתאריך .13/03/2007
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג12864/
שם התכנית :שמורת טבע ,תל פארס ,מזרחית
למושב יונתן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,12864/שינוי לתכניות תמא ,31/תמא ,8/שינוי לתממ.3/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יונתן .דרום רמת
הגולן ,כ– 2ק"מ דרומית מזרחית למושב קשת; גושים וחלקות:
גוש ,201000 :חלקי חלקה.15 :
מטרת התכנית .1 :ייעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
 .2שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1781
בתאריך .26/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04-6969712וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17056/
שם התכנית :שינוי ממגורים א לאכסון תיירותי
ומגורים ,גדעונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17056/שינוי לתכניות
ג ,3990/ג.11667/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדעונה; גושים
וחלקות :גוש ,23159 :חלקות במלואן ,93 ,77 ,76 :חלקי חלקות:
.97 ,85 ,82
מטרת התכנית :א .התוויית מסגרת תכנונית לשינוי זכויות
בניה כולל תוספת אחוזי בניה ,כדי לאפשר בניית חדרי אירוח
ומגורי עובדים במסגרת אכסון תיירותי .תתאפשר בניית
מלונית שבה  11יחידות אירוח ,ובניית בית למגורי עובדי/בעלי
המלונית .ב .הסדרת חניות בתחומי המגרש כולל דרך גישה אל
המלונית במפלס קומת הכניסה מכיוון דרך מס'  .13ג .התרת
בניה בקומה התחתונה בקו בניין ) 0אפס( ביחס לגבול הדרומי
מערבי של המגרשים בצמוד לשטח ציבורי פתוח שלאורך דרך
מס' .13

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע .ב .קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה 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.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14991/
שם התכנית :תכנית מיתאר  -קיבוץ עין חרוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14991/שינוי לתכניות גל/מק ,19/ג.6861/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ עין חרוד
)איחוד(; גושים וחלקות :גוש ,23103 :חלקות במלואן:
 ,41 ,40חלקי חלקות .42 ,36 ,34 :גוש ,23106 :חלקות במלואן:
 ,28-26 ,24 ,23 ,19 ,18חלקי חלקות .25 ,17 :גוש ,23161 :חלקה
במלואה ,19 :חלקי חלקות .25 ,24 ,21 ,20 ,18 :גוש ,23163 :חלקי
חלקות.162 ,160 :
מטרת התכנית :א .תכנון מחדש לקיבוץ עין חרוד איחוד.
ב .ייעוד שטח למגורים .ג .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעודים
שונים .ד .רה–תכנון מערכת הדרכים .ה .קביעת הנחיות ותנאים
למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5647התשס"ז ,עמ' ,2216
בתאריך .29/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'  ,04-6533237וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג12276/
שם התכנית :הרחבה למגורים בעוזיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מס' ג ,12276/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  11/05/2005ובילקוט הפרסומים  ,5403התשס"ה ,עמ'
 ,2928בתאריך  ,08/06/2005שינוי לתכניות ג ,2406/ג.8373/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עוזיר; גושים וחלקות:
גוש ,17480 :חלקות במלואן ,31 ,30 :חלקי חלקות.33 ,32 :
מטרת התכנית :הרחבת שטח מגורים של היישוב לצורך
בניית  60יחידות דיור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14712/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
מגורים א' ,והתוויית דרך ,צפון ,אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14712/שינוי לתכנית ג.6770/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן; גושים
וחלקות :גוש ,18795 :חלקי חלקה.46 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי
למגורים א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5169התשס"ז ,עמ' ,1267
בתאריך .24/01/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים הגליל העליון ומעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג16364/
שם התכנית :שיקום מחצבת גוש חלב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה הגליל העליון ומעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג ,16364/שינוי לתמ"א  ,35תמ"א  ,8תמ"א/
 ,9/2ושינוי לתכנית ג.1501/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב; גושים
וחלקות :גוש ,14087 :חלקה במלואה .48 :גוש ,14088 :חלקה
במלואה .36 :גוש ,14089 :חלקה במלואה .35 :גוש ,14115 :חלקי
חלקה .92 :גוש ,14117 :חלקי חלקות .66 ,64 ,63 :גוש,14126 :
חלקות במלואן ,44-40 ,19 :חלקי חלקות,45 ,39 ,27 ,26-20 ,18 :
 .69 ,68 ,50גוש ,14127 :חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,14128 :חלקה
במלואה ,43 :חלקי חלקות .45 ,44 :גוש ,14131 :חלקי חלקה.96 :
גוש ,14132 :חלקי חלקות .89 ,88 :גוש ,14134 :חלקי חלקה.36 :
גוש ,14142 :חלקי חלקות.38 ,34 :
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מטרת התכנית :שיקום מחצבה נטושה באמצעות טיפול
והטמנת פסולת יבשה כאתר זמני ,ובהמשך שיקום נופי של
האתר .הקמת אתר אזורי לטיפול בפסולת יבשה כולל פעילויות
מיון ,הפרדה ,גריסה ,מיחזור והטמנה.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת התכליות המותרות
בתחום התכנית .ב .קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע
והוראות בניה .ג .קביעת הנחיות לתשתיות .ד .קביעת הנחיות
סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
 ,12100ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה
נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות-תרשיחא ,טל' .04-9978030
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 יזרעאלים

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14516/
שם התכנית :תכנית מפורטת בית עלמין ,גבעת שימשית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14516/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5676התשס"ז ,עמ'  ,3032בתאריך .10/06/2007
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמשית; גושים
וחלקות :גוש ,17661 :חלקי חלקות.21 ,15 ,13 ,3 :
מטרת התכנית .1 :ייעוד שטח לבית עלמין ליישוב
שמשית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
בית עלמין ,דרך גישה ,חניה ושטח ציבורי פתוח .ב .קביעה ופירוט
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15567/
שם התכנית :גלעד  -אזור תעשיה ,הוראות בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
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מס' ג ,15567/שינוי לתכנית ג ,2999/ג ,4259/כפיפות לתכנית
ג.13296/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יצחק )גלעד(
רחוב גלעד )אבן יצחק(; גושים וחלקות :גוש ,12371 :חלקי
חלקות.9 ,8 :
מטרת התכנית :הוספת הוראות בניה וזכויות לפיתוח
שימושי קרקע באזור התעשיה המוגדר בתכנית ג.4259/
א .קביעת התכליות והשימושים המותרים באזור התעשיה.
ב .קביעת הוראות בניה וזכויות בניה .ג .קביעת הנחיות
סביבתיות .ד .קביעת התניות למתן היתרי בניה לביצוע.
ה .קביעת הנחיות לפיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2565
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16338/
שם התכנית :שכונת מגורים ,עין מאהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16338/שינוי
לתכנית ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאה'ל; גושים
וחלקות :גוש ,16935 :חלקות במלואן ,182 ,5 ,4 :חלקי חלקות:
 .174 ,2גוש ,16941 :חלקי חלקה .47 :גוש ,16942 :חלקי חלקה:
.75
מטרת התכנית :תכנון שכונת מגורים בת  29יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי
למגורים ב' שצ"פ ,הרחבת דרך מאושרת ,דרך משולבת.
ב .קביעת הוראות וזכויות בניה .ג .חלוקה בהסכמה למגרשים
בחלקה .5
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
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.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16349/
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,בסמת טבעון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס'
גנ ,16349/שינוי לת"מ ג.911/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון; גושים
וחלקות :גוש ,10469 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות הבניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,שינוי קווי
בניין ,והוספת קומה מעבר למאושר עם שמירת שאר הוראות
הבניה של ת"מ ג.911/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
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 מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16812/
שם התכנית :שינוי תוואי דרך וקווי בניין ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16812/שינוי
לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17391 :חלקי חלקות.36 ,26 ,25 :
מטרת התכנית :שינוי והזזת קטע מדרך מס' 5א כדי לצמצם
פגיעות במגרשים גובלים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד רצועה מדרך
מאושרת למגורים ב' .ב .שינוי ייעוד רצועה מקבילה ממרכז
אזרחי לדרך .ג .התוויית הרוחב המאושר של הדרך שהוא
 8מ' על אורך כל הדרך באופן אחיד .ד .שינוי קווי בניין למבנים
קיימים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
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 מבוא העמקים

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג8170/
שם התכנית :תכנית מיתאר יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,8170/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  01/12/1996ובילקוט הפרסומים  ,4466התשנ"ז,
עמ'  ,966בתאריך .12/12/1996
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית; גושים
וחלקות :גושים בשלמותם.11496 ,11495 ,11098 ,11097 ,11094 :
גוש ,11070 :חלקות במלואן,70 ,68 ,64-38 ,36-31 ,18 ,17 :
חלקי חלקות .69 ,67 ,65 ,30 :גוש ,11071 :חלקה במלואה.1 :
גוש ,11072 :חלקות במלואן ,50 ,10-1 :חלקי חלקה .51 :גוש:
 ,11073חלקי חלקות .71 ,70 ,52-49 :גוש ,11079 :חלקה במלואה.1 :
גוש ,11080 :חלקה במלואה .1 :גוש ,11081 :חלקות במלואן:
 .2 ,1גוש ,11082 :חלקה במלואה .1 :גוש ,11083 :חלקות במלואן:
 ,34-1חלקי חלקה .43 :גוש ,11084 :חלקות במלואן.27-1 :
גוש ,11085 :חלקי חלקה .1 :גוש ,11086 :חלקות במלואן,34 ,33 :
חלקי חלקות .35 ,32 ,31 ,1 :גוש ,11092 :חלקה במלואה ,69 :חלקי
חלקות .66 ,63 ,9-1 :גוש ,11093 :חלקות במלואן,59 ,42-27 ,18-11 :
 ,202-70חלקי חלקות .63 ,55 ,49-46 ,43 :גוש ,11095 :חלקות
במלואן ,6-1 :חלקי חלקות .60 ,11-7 :גוש ,11096 :חלקות
במלואן .2 ,1 :גוש ,11835 :חלקות במלואן ,34-24 :חלקי חלקות:
.23-19
מטרת התכנית :קביעת תכנית מיתאר חדשה ליקנעם עילית
לפי סימן ג' ,פרק ג' לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
על תוספותיו ותקנותיו ,שתבוטל ותובא במקום תכנית ג,729/
וכן תתקן את כל התכניות המפורטות הרשומות להלן )נספח
ב'( שאושרו בשטחה ,וזאת כדי להשיג את הייעדים האלה:
א .הבהרה והאחדה של ההוראות התכנוניות ביישוב.
ב .התאמת תכניות שאושרו למצב בשטח לפי מיפוי חדש.
ג .הסדרת נושאים שתכנונם אינו ברור .ד .השלמת קטעים
שתכנונם לא הושלם .ה .לאמץ ולתת תוקף לפי חוק התכנון
והבניה לתכנית ג/במ 55/שאושרה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15718/
שם התכנית :הרחבה נקודתית למגורים ודרך גישה,
כפר כנא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15206 /
שם התכנית :שינוי ייעוד לחקלאי מיוחד ודרך ,זרעית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15718/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17396 :חלקה במלואה ,34 :חלקי חלקות,33 ,29 :
.112 ,36
מטרת התכנית :א .הרחבת שטח למגורים ,והסדרת מערכת
דרכים .ב .שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים א ,שצ"פ ,דרך
גישה .ג .קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5627התשס"ז ,עמ' ,1549
בתאריך .07/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15201/
שם התכנית :שינוי אחוזי בניה ושינוי ייעוד ממגורים
למגורים משולב עם תיירות ונופש ,שלומי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15201/שינוי לתכנית ג.6071/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שלומי; גושים
וחלקות :גוש ,18321 :חלקי חלקות.46 ,44 :
מטרת התכנית :שינוי אחוזי הבניה מ– 40%ל– 65%בגוש
 18321ח"ח  44ו– 46מגרש  .106במגרש זה מותר לבנות יח"ד
אחת  2 +יח' אירוח
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי אחוזי הבניה מ–40%
ל– 65%בגוש  ,18321ח"ח  44ו– ,46מגרש  .106ב .במגרש זה מותר
לבנות יח"ד אחת  2 +יחידות אירוח .ג .הוראות הבניה בהתאם
לטבלת זכויות והגבלות הבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5546התש"ס ,עמ' ,3969
בתאריך .28/06/2000
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל' ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג,15206/שינוי לתכניות ג ,10734/ג ,10851/ג.12885/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר רוזנוולד )זרעית(.
גושים וחלקות; גוש ,19858 :חלקי חלקות.12-8 :
מטרת התכנית :הרחבת מתחם המאושר לגידול פטריות
במושב זרעית .שינוי ייעודיי קרקע :א .מקרקע חקלאית,
שפ"פ ,מבני משק משותפים ודרך לשטח חקלאי מיוחד.
ב .מקרקע חקלאית ושפ"פ לדרך .ג .קביעת התכליות המותרות
לכל ייעוד קרקע .ד .קביעת הוראות בניה .ה .קביעת הנחיות
לפיתוח תשתיות הנדסיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2099
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל' ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16653/
שם התכנית :לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב
מלחמה במגרשים שבהם מוצו כל זכויות הבניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.16653/
מטרת התכנית :א .מתן אפשרות להקמת מרחבים מוגנים
לשהייה ארוכת טווח במגרשים למגורים .ב .קביעת הוראות
בניה למרחבים מוגנים לשהייה ארוכת טווח )מלא"ט( באזור
מגורים .ג .לאפשר תוספת מלא"ט ליח"ד ,למגרשים המופנים
למקלט ציבורי בשעת חירום .ד .קביעת הגדרות ושימושים
למתא"ט.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדרת המלא"ט ושימושיו.
ב .מתן הוראות בינוי למלא"ט .ג .הקניית זכויות בניה בעבור
מלא"ט ליח"ד בייעוד למגורים ,בכלל זה ,במגרשים שבהם
מוצו כל זכויות הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח'
האורנים  ,1מעלות-תרשיחא ,טל' .04-9978030

מטרת התכנית :א .שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור
מגורים ב' מיוחד .ב .קביעת הוראות בניה לאזור מגורים ב'
מיוחד )אחוזי בניה ,צפיפות ,מספר קומות ,גובה ,קו בניין(.

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.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה 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 מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16786/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע
והקטנת קווי בניין ,בית ג'אן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16786/שינוי
לתכנית ג.685/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית ג'ן; גושים
וחלקות :גוש ,19575 :חלקה במלואה ,104 :חלקי חלקה.134 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה מ– 72%ל–.134%
ב .הגדלת כיסוי קרקע מ– .52% - 36%ג .הגדלת מספר קומות
מ– 2קומות ל– 3קומות .ד .הקטנת קווי בניין .1 :קו בניין קדמי
מ– 3.0מ' ל–  0מ' .2 .קו בניין צדדי ימני מ– 3.0מ' ל– 2.0מ' .3 .קו
בניין צדדי שמאלי  -מ– 3.0מ' ל– 0מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח'
האורנים  ,1מעלות-תרשיחא ,טל' .04-9978030
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 מעלה נפתלי

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' גנ16131/
שם התכנית :שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים
מיוחד ,מעלות תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
גנ ,16131/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  25/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ'
 ,1993בתאריך  ,13/03/2007שינוי לתכנית ג.5549/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא.
גושים וחלקות :שטח בנוי.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14852/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים ,פקיעין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14852/שינוי לתכנית ג.3232/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פקיעין )בוקייעה(.
גושים וחלקות :גוש ,19076 :חלקי חלקות,60 ,57 ,56 ,53-51 :
.64 ,61
מטרת התכנית :א .שינוי מאזור חקלאי לאזור מגורים ,שטח
ציבורי פתוח ודרך .ב .קביעת הוראות בניה לאזור מגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5542התשס"ו ,עמ' ,3832
בתאריך .19/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה 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 מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15777/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
תעשיה ,תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15777/שינוי לתכנית ג.6953/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא;
גושים וחלקות :גוש ,18406 :חלקי חלקות.32 ,13 ,12 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
המיועד למלאכה ותעשיה זעירה .ב .שינוי ייעוד מאזור שירותי
דרך ושטח למלאכה ותעשיה זעירה לדרך ושפ"פ .ג .קביעת
שימושים והוראות בניה לאזורים שונים .ד .קביעת הנחיות
לבינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת הוראות לניקוז השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2567
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
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 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה 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

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14176/
שם התכנית :דרך מס'  85צומת חנניה  -צומת נחל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14176/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  17/03/2006ובילקוט הפרסומים  ,5495עמ' ,1907
בתאריך .16/02/2006
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרך מספר  .85צומת
חנניה  -צומת נחל עמוד; גושים וחלקות :גוש ,15634 :חלקה
במלואה ,3 :חלקי חלקות .5 ,4 :גוש ,15635 :חלקות במלואן,2 :
 ,18 ,17חלקי חלקות .21 ,13 ,10 ,9 ,6 ,4 ,3 :גוש ,15683 :חלקי
חלקות .11 ,7 ,3 :גוש ,15688 :חלקות במלואן,68 ,66-63 ,47 :
 ,112 ,104 ,103 ,79-77 ,75חלקי חלקות,51 ,48 ,46 ,3 ,2 :
.114 ,108 ,102 ,83-81 ,76 ,74 ,73 ,72 ,67 ,62 ,61 ,56-54 ,52
גוש ,15689 :חלקות במלואן ,95 ,89 ,84-75 :חלקי חלקות,67 ,66 ,64 :
 .88 ,87 ,85 ,74-72גוש ,15690 :חלקי חלקות .19 ,11 :גוש,15691 :
חלקי חלקות .12 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 :גוש ,15692 :חלקי חלקות,4 ,3 :
 .10-6גוש ,15693 :חלקות במלואן ,65 ,34 ,22 ,21 ,2 ,1 :חלקי
חלקות .64 ,63 ,58 ,35 ,33-28 ,23 ,20 ,19 ,6 ,5 ,3 :גוש,18178 :
חלקה במלואה ,65 :חלקי חלקות .62 ,60 ,18 :גוש ,18180 :חלקות
במלואן ,124 ,122 ,119 ,117 ,94 ,73 ,27 ,26 ,17 :חלקי חלקות,15 :
 .120 ,114 ,111 ,109 ,107 ,105 ,95 ,70 ,69 ,32-28 ,16גוש,18181 :
חלקות במלואן ,74 ,73 :חלקי חלקה .69 :גוש ,18182 :חלקות
במלואן ,96 ,90 ,70 :חלקי חלקות .94 ,69 ,44-42 ,7 :גוש,18187 :
חלקי חלקה .3 :גוש ,18868 :חלקה במלואה ,54 :חלקי חלקות:
 .74 ,70 ,56 ,55 ,53-50גוש ,18869 :חלקי חלקות,35 ,34-32 ,30 :
.88 ,87 ,37 ,36
מטרת התכנית :א .סלילת דרך ראשית ,על ידי :שיפור תוואי
גאומטרי של דרך מס'  85והרחבתה לדרך דו–מסלולית בהתאם
למוצג בנספחים ,כדי לתת מענה נאות לתנועה העוברת.
ב .שינוי יייעודי קרקע קיימים לדרך.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
הרצל גדז
היישוב הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
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מחוז הדרום
מחוז דרום ,מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית דרך מספר :ד91 /101 /02 /2 /
שם התכנית :כניסה מערבית לאילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית דרך מספר :ד/2/
 ,91/101/02שינוי לתכניות  /2במ ,73 /101 /02 /2 ,136 /למחיקה
.16 /101 /02 /2 ,1 /138 /03 /2 ,101 /02 /2 ,35 /101
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,תוואי דרך מס'
 12בתחום אילת )כניסה מערבית לאילת( ,גושים וחלקות :גושים
בחלקיות,40086 ,40085 ,40082 ,40081 ,40076 ,40073 ,40049 ,40048 :
.40093 ,40092
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לשינוי התוויית
קטע מדרך ארצית מס'  12בתחום העיר אילת כמפורט להלן:
קביעת קטעים מרחוב דרך הגיא ורחוב ששת הימים כדרך
ארצית מס'  .12ביטול קטע מדרך יותם וביטול דרך ממערב
לש.ב.צ .וקביעתם כשטח ש.צ.פ .שימור נוף ,שינוי שטח לא
לבניה קביעתו כשטח לדרך ,הגדרת שטח לעבודות הגנה
וניקוז ,התוויית קטע לכיכר יותם ,שינויים בקווי בניין לדרך
וקביעת הנחיות לביצוע הדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/12/2004ובילקוט הפרסומים  ,5365התשס"ה ,עמוד ,1508
בתאריך .07/02/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  ,84100טלפון:
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אילת ,חטיבת הנגב  ,1אילת ,טלפון ,08-6367114 :וכל המעונין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 17/162/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש  334ברחוב ישעיהו זמיר 4
בשכונת רמות ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' ,17/162/03/5
שינוי לתכנית /5במ.1/34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח' ישעיהו
זמיר  ,4שכונת רמות ב; גושים וחלקות :כתף באר שבע1 ,6/
)חלק(; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :א .אזור מגורים א' מיוחד ,מגרש מס' .334
א .תוספת בניה בקומת קרקע בחזית הצדדית ,על ידי הגדלת
זכויות בניה למטרה עיקרית בדירה מס'  4במגרש המשותף
הכולל  4יחידות דיור .ב .קביעת הנחיות בניה בעבור התוספת.
ג .קביעת תנאים למתן היתר בניה .ד .התאמת זכויות הבניה
לתקנות תכנון ובניה חדשות.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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' 35/169/03/5
שם התכנית :שינויים ברחוב מנדלסון  22בשכונה ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' ,35/169/03/5
שינוי לתכניות .9/169/03/5 ,14/169/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח'
מנדלסון  ,22שכונה ב'; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38071 :חלקה במלואה,26 :
חלקי חלקה.100 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים לבית מס'
) 22רח' מנדלסון ,שכונה ב'( במגרש המיועד ,אזור מגורים א'
 רכבות ,מ– 140מ"ר ל– 186מ"ר .מתוכם :למטרות עיקריות - 170מ"ר ,למטרות שירות  16 -מ"ר .2 .שינוי בקווי הבניין לפי
בניה קיימת .3 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 42/203/03/5
שם התכנית :מגורים במגרש  A146בשכונת רמות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' ,42/203/03/5
שינוי לתכניות /5במ/5 ,7/6/במ.35/203/03/5 ,1/6/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח' צבי
סגל  8בשכונת רמות; קואורדינטה  ,X 181/360קואורדינטה
 ;Y 575/525גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,38158 :חלקות במלואן ,195 ,194 :חלקי
חלקה.222 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה בתא שטח )מגרש(
מס'  A146ברח' צבי סגל  ,8שכ' רמות ,באר שבע ,על ידי שינויים
בזכויות ,הנחיות ומגבלות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים
בתא שטח )מגרש( מס'  A146המיועד לאזור מגורים א'
)חד–משפחתי עם קיר משותף( ,מ– 151מ"ר ל– 218מ"ר .מתוכם:
למטרות עיקריות :מ– 130מ"ר ל– 190מ"ר ,למטרות שירות:
מ– 21מ"ר ל– 28מ"ר .2 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 .3שינוי בקווי בניין .4 .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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-

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 7/382/03/7
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין
במגרש  20בשכונה  3בחורה

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

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-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' ,7/382/03/7
שינוי לתכניות .6/177/02/7 ,382/03/7
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה; מגרש 20
בשכונה  ;3קואורדינטה מערב מזרח  ,Y 578/100 -קואורדינטה
דרום צפון  ;X 194/075 -גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,400015 :חלקה במלואה.1 :
מטרת התכנית :קביעת  6יח"ד באזור מגורים א' על ידי
הגדלת אחוזי הבניה ושינוי בקווי הבניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרביים
במגרש לאזור מגורים א' ל– 950מ"ר מתוכם  830מ"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,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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 תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 51/100/02/10
שם התכנית :מפעלי ים המלח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,51/100/02/10שינוי לתכניות .1/100/02/10 ,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; נ"צ מרכזית ;N: 549.000 ,E: 234.500 :גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,39681 :
חלקי חלקה .3 :גוש ,39682 :חלקי חלקות .3-1 :גוש,39683 :
חלקי חלקות .8-6 ,3-1 :גוש ,39684 :חלקות במלואן ,6 ,5 :חלקי
חלקות .8 ,7 ,4-1 :גוש ,39685 :חלקה במלואה ,2 :חלקי חלקה:
 .1גוש ,39686 :חלקי חלקה .1 :גוש ,39687 :חלקה במלואה,2 :
חלקי חלקה .1 :גוש ,39688 :חלקה במלואה ,1 :חלקי חלקה.2 :
גוש ,39689 :חלקי חלקות .4 ,3 :גוש ,39690 :חלקי חלקות.3-1 :
גוש ,39691 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :א .יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה
ארצי לפי תמ"מ 4/14/להקמת אזור תעשיה כימית ותעשיות
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נלוות מתוך מגמה לאפשר את מימוש וביצוע מטרות חוק
הזיכיון ,תוך שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשיה ,שמורת טבע,
רצועה לתכנון מסילת ברזל ,שטח לתכנון בעתיד ,אזור בריכות
אידוי ומיתקנים הנדסיים לאזור תעשיה ,לשטח לשימור
נופי ,לשטח פרטי פתוח ,לשמורת טבע ,למוקד בוטני לשימור,
למסוף תחבורה ,לרצועה לתכנון מסילת ברזל ,לתעלת הזנה,
לשטח למיתקנים הנדסיים ולאזור להסדרת נחלים וניקוז.
ב .חלוקת המתחם לשני אזורי פיתוח ברמה מפורטת וברמה
מיתארית ,קביעת זכויות ,מגבלות בניה והוראות בניה ובינוי.
ג .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים .ד .שימור ערכי
טבע ונוף ,קביעת הנחיות סביבתיות וכללים למניעת מפגעים
ושמירה על איכות הסביבה .ה .ארגון מערך התחבורה על
ידי חבור דרכים קיימות לכביש ארצי ,מס'  90המתוכנן.
ו .קביעת מגבלות בגין קיומם של אתרים ארכיאולוגיים.
ז .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ח .קביעת תנאים לאישור
תכניות מפורטות ולעבודות במתחם המערבי .ט .הוראות בנושא
שאיבת תמיסות מים המלח ושינויים הצפויים במפלסו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/09/2006ובילקוט הפרסומים  ,5585התשס"ז ,עמ' ,190
בתאריך .28/09/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 73/100/02/10
שם התכנית :אתר כריה צין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,73/100/02/10שינוי לתכנית .100/02/10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל צין; גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,39690 :חלקי חלקה .2 :גוש ,39691 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח
כריה וחציבה .2 .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח להסדרה.
 .3ייעוד שטח לדרך הגישה אל האתר .4 .קביעת שלביות
והסדרת שטח הכריה והחציבה בתום העבודות שבו .5 .קביעת
זכויות ומגבלות בניה בשטח הכריה והחציבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3537
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 74/100/02/10
שם התכנית :אתר כריה נחל חימר

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,74/100/02/10שינוי לתכנית .100/02/10

חנן בן–עמרם ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

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

תיק אזרחי 4183/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל חמר; גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,39678 :חלקי חלקות .8 ,6 ,4 ,2 :גוש ,100146 :חלקי חלקות:
.7 ,1

והמבקש :אקטיב אקריל בניו ז'קוזי ,ע"י ב"כ עו"ד שלמה
ובר ,מרח' המקצוע  ,9תל אביב .67772

מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח
כריה וחציבה .2 .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח להסדרה.
 .3ייעוד שטח לדרך הגישה אל האתר .4 .קביעת שלביות
והסדרת שטח הכריה והחציבה בתום העבודות שבו.
 .5קביעת זכויות ומגבלות בניה בשטח הכריה והחציבה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.7.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל וכן
בקשת הצטרפות לבקשת הפירוק ע"י מקור הפורמייקה בע"מ,
וכי בקשות פירוק אלו יישמעו בפני בית המשפט היושב בדין
ביום  19.2.2008בשעה .9.30

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' ,3668
בתאריך .23/07/2007

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

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד )דודו( כהן
היישוב הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4020/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלס  -צור מצבות בע"מ ,ח"פ
,51-314531-8
והמבקש :מוטי בן חמו ,ת"ז  ,054980826ע"י עו"ד חנן
בן–עמרם ,מרח' כנפי נשרים  ,3ת"ד  ,3359ירושלים  ,91033טל'
 ,02-6529429פקס' .HananAdv@zahav.net.il ,02-6529629
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.2.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

ובעניין פירוק חברת אקוורום ר.פ סרן בע"מ ,ח"פ ,51-352833-1

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  11.00ביום
.12.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה ובר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4243/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טל ט.ט.ל .השקעות ופיתוח ) (2001בע"מ,
ח"פ ,51-311076-7
והמבקש :בנימין ישראל ,ע"י ב"כ עו"ד יצחק יניב ,מרח'
אלנבי  ,71תל אביב  ,65134טל'  ,03-6290021פקס' .03-6299239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.8.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.2.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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  12.00ביום
.3.2.2008
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק יניב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4278/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת  ,Silicon Design Systems Ltdח"פ
,51-267423-5
והמבקשת ,ETV Capital S.A :ע"י ב"כ עו"ד חגי שלו,
ממשרד עו"ד הולדשטיין ,שלו ,גלאור ,מרח' דניאל פריש  ,3תל
אביב .64731
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.9.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.2.2008בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 13.00
ביום .30.1.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגי שלו ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4293/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מיראל תעשיות טקסטיל בע"מ ,ח"פ
 ,51-355199-4מרח' צלאח אלדין  ,22ירושלים,
והמבקשים .1 :תכלת מפעלי צביעה ואשפרה )טקסטיל(
בע"מ ,ח"פ  .2 ;51-061358-1סריגי י' זינגר זמיר בע"מ ,ח"פ
 .3 ;51-050003-6אסיב תעשיות טקסטיל אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס'  .4 ;57-004151-7נגב טקסטיל בע"מ ,ח"פ
 .5 ;51-117930-1חוטי טיב בע"מ ,ח"פ  ;51-083499-7כולם ע"י
עו"ד בנימין ברנר ו/או עופר שטריקר ו/או טליה ברנר-קרמר,
ו/או איריס בלומנפלד-סדוב ו/או יאיר אשכנזי ו/או דנית
לזרוביץ ,מרח' החשמונאים  ,88תל אביב ,טל'  ,03-6242015פקס'
.03-6242014
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.10.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  19.2.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.30
ביום .12.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טליה ברנר-קרמר ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1553/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ארתן שילובים בע"מ ,ח"פ ,51-278567-6
אצל אליק ארד ,רח' בר אילן  ,40רעננה,
והמבקש :אלכסנדר אגרקוב ,ת"ז  ,314391723ע"י ב"כ עו"ד
חנן גרוס ,מרח' הר כנען  ,17כפר סבא  ,44481טל' ,09-7675085
.0522593953
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.6.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.10.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חנן גרוס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2487/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שמואלי תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ
,51-362660-6
והמבקשת :בר עוף בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד כהן ,ולדמן ושות',
חברת עו"ד ,רח' נחמני  ,47תל אביב  ,67776טל' ,03-5603555
פקס' .03-5600466
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.1.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .17.1.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.6.2.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

אפרים ולדמן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

צבי הר נבו ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2640/07

תיק אזרחי 2500/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צ'יק צ'אק הפקות ואירועים בע"מ ,ח"פ
,51-382141-3
והמבקשים :אביבית חמרה כהן ואח' ,ת"ז  ,039354535ע"י
ב"כ עו"ד נעומי דביר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון .75218

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת היירופיל מדיק סנטר בע"מ,
והמבקשות :דר' אודסקי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אינה ציפרסון,
מרח' חובבי ציון  ,10פתח תקוה  ,49362טל'  ,03-9042273פקס'
03-9310932

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.1.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.2.2008
בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות 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 .21.1.2008

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.

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

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

נעומי דביר ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2591/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סולמות איכות בע"מ ,ח"פ ,51-225344-4
והמבקש :דני דבס ,ת"ז  ,057866576ע"י ב"כ עו"ד צבי הר
נבו ,מרח' אבן גבירול  ,124תל אביב  ,62038טל' ,03-5292611
פקס' .03-5291779
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  13.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

אינה ציפרסון ,עו"ד
באת כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2690/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גרין קיוב 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  11.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  19.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.2.2008

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.2.2008

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

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

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2715/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יואל אופטיקה )סביונים( 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  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 13.00
ביום .1.2.2008

תיק אזרחי 2718/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נעלי דקו בע"מ ,ח"פ ,51-102555-3
והמבקשים :מוריס עובדיה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אלי לזר ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן  ,52522טל'  ,03-6123376פקס' .03-7516612
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 .1.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 802/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2716/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ספקטרה יבוא ושיווק מוצרי אופטיקה 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  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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אלי לזר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ובעניין פירוק חברת מוסך חוף הכרמל פחחות וצבע לרכב
בע"מ,
והמבקש :כאמל שופאניה  -שופאניה אדיב ,ע"י ב"כ עו"ד
לובנא עטאללה ,אצל עו"ד כמאל חסון ,רח' ברוולד  ,4ת"ד ,4331
חיפה .31048
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.8.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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  10.00ביום
.27.3.2008

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

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

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

לובנא עטאללה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

אסף שפיר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 806/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פריציזיה פרלה  -מ.כ.מ צבעי מגן ואיכות
,1956
והמבקש :אחמד חמודה ,ע"י ב"כ עו"ד לובנא עטאללה,
אצל עו"ד כמאל חסון ,רח' ברוולד  ,4ת"ד  ,4331חיפה .31048

תיק אזרחי 1109/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בני בנימין לקריץ בע"מ ,ח"פ ,51-180995-6
והמבקשת :י' זאבי תשתיות ופיתוח הצפון בע"מ ,ח"פ
 ,51-178846ע"י ב"כ אליעזר ברק ושות' ,עו"ד ,מרח' נורדאו ,3
ת"ד  ,44486חיפה .31444

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.8.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.2.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 בעניין 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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.27.3.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.2.2008

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליעזר ברק ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לובנא עטאללה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 1197/07
תיק אזרחי 949/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה מרבי איבצ"ר  -חדרה ,ע"ר ,58-034477-8
והמבקש :דניאל מורבקין ,ת"ז  ,009920117ע"י ב"כ עו"ד
אסף שפיר  -עו"ד אלון בוכמן תמיר ,מרח' הלל יפה  ,25ת"ד
 ,3335חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.9.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.20.2.2008

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יצור וריבוי שתילים מיסודה של אחוזת דגני
בע"מ ,ח"פ ,51-139310-0
והמבקש :רשות המיסים  -מכס ומע"מ ,היחידה לפירוקים
כינוסים וגביה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד רונית רוזין ו/או יעל נוה
ו/או חגית איגרמן ו/או ליאת ברזילי ,מרח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה  ,72430טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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
.27.3.2008
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל נוה ,עו"ד
באת כוח המבקש

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.20.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בבית המשפט המחוזי בחיפה

משה חורי ,עו"ד
בא כוח המבקש

תיק אזרחי 1199/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה האיזורית לקידום הילד והנוער ,ע"ר
,58-030522-5
והמבקשות .1 :עבד אלחלים רנא ,ת"ז .2 ;37755782
אחלאם חושאן ,ת"ז  .3 ;37753043עבד אלחלים אנתסאר ,ת"ז
 .4 ;23134836עבדאללה אימאן ,ת"ז  .5 ;39147707זידאן נסרין,
ת"ז  .6 ;21818604זידאן סמאהר מוחמד ,ת"ז  .7 ;33705229עאלם
אמאל ,ת"ז  .8 ;33551789זועבי טאהא מרוא ,ת"ז .9 ;32749236
עלי ראויה ,ת"ז  ,43204544ע"י ב"כ עו"ד פייסל מוסא ,מרח' ,206
ת"ד  ,50099בניין עואד עפיפי ,נצרת .16100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.4.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .30.3.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פייסל מוסא ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 3582/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שיאים חדשים עבודות בניה ופיתוח בע"מ,
והמבקשים :יהודה לוי ,יחיאל עטיה ,ע"י ב"כ עו"ד אילן
אבירם ,מרח' ויצמן  ,7באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  11.3.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אילן אבירם ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חישלב בע"מ

תיק אזרחי 484/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ש .מיישבי הגליל בע"מ ,ח"פ ,51-558189-3
והמבקש :גבריאל אבוטבול ,ע"י ב"כ עו"ד משה חורי ,דרך
עכו  ,29ת"ד  ,560קרית מוצקין .26367
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.3.2008בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

)ח"פ (51-282156-2
)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  ,26.2.2008בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
רח' דיזינגוף  ,50תל–אביב-יפו ,מגדל על ,קומה  ,21לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יאיר רמאן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

מילר יהלומים בע"מ
)ח"פ (51-076503-5
)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  ,26.2.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בית עברונה ,רח'
אילות  ,25אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד צ' שור ,עו"ד ,מפרק

בלם מערכות פיתוח ושיווק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ (51-337752-3
)בפירוק מרצון(

תתכנס ביום  ,30.3.2008בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח' ה'
באייר  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בירותי ,עו"ד ,מפרקת

כוכב חמד בע"מ
)ח"פ (51-313249-8
)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  ,28.2.2008בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק,
עו"ד איל דוידי ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
איל דוידי ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2008או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

בר בוץ ושות' בע"מ
)ח"פ (51-369544-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.1.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
 30ימים ממועד פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם,
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' החשמונאים  ,100קומה
 ,7לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז אלמוג ,עו"ד ,מפרק

אף.פי.די.אס מערכות צגים שטוחים בע"מ
)ח"פ (51-309083-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

רוסטוביץ ,גלעד ושות' ,חברת עורכי דין )(2005
)ח"פ (51-363963-3
)בפירוק מרצון(
הזמנה לאסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.3.2008בשעה  ,16.00.במשרדו של עו"ד הנריק
רוסטוביץ ,רח' תוצרת הארץ  ,16תל אביב ,לשם מינוי מפרק
לחברה.
הנריק רוסטוביץ ,בעל מניות

המכון לחקר מיסוי מוניציפלי בע"מ
)ח"פ (51-228476-1
)בפירוק מרצון(
הזמנה לאסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.3.2008בשעה  ,15.00במשרדו של עו"ד הנריק
רוסטוביץ ,רח' תוצרת הארץ  ,16תל אביב ,לשם מינוי מפרק
לחברה.
הנריק רוסטוביץ ,בעל מניות

ויסטה פורטל בע"מ
)ח"פ 51-293447-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר מנדלב ,מרח'
הרצל  ,81פתח תקוה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
אלכסנדר מנדלב ,מפרק

פרי  -פתוח רפואי ישראלי בע"מ
)ח"פ (51-203243-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חני אשכנזי ,מרח' נילי ,25
רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
חני אשכנזי ,מפרקת

גלעד  -תפעול ותמיכה ברשתות מורכבות בע"מ
)ח"פ (51-216464-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק–ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק–ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

גלעד  -פתרונות מחשוב מתקדמים בע"מ
)ח"פ (51-259350-0

Leeber - T Lee berksvitch Technologies LTD
)ח"פ (51-263879-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור ברקוביץ ,ת"ז
 ,031119837מרח' ברקוביץ  ,3פתח תקוה  ,49461למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אור ברקוביץ ,מפרק

מונרו אשדוד בע"מ
)ח"פ (51-048331-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד מימון ,מכיכר
העצמאות  ,7נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק–ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק–ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

ניו איקס מערכות טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ (51-257767-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק–ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק–ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

דוד מימון ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,

לירן ח.א .אחזקות בע"מ

בחום תעשיות בע"מ

)ח"פ (51-266179-4

)ח"פ (51-217777-5

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק–ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבו דאהש סאמיה,
מדרך אלנבי  ,12חיפה  ,33902למפרק החברה.

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

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

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

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

אודיה בריק–ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

אבו דאהש סאמיה ,רו"ח ,מפרק

נתיב צ.ח .אחזקות בע"מ

שי  -ספיר פיננסיים ומימון בע"מ

)ח"פ (51-241757-7

)ח"פ (51-262649-0

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.9.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפי נתיב ,מרח' גירון ,15
יהוד ,למפרקת החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבו דאהש סאמיה,
מדרך אלנבי  ,12חיפה  ,33902למפרק החברה.

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

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

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

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

ציפי נתיב ,מפרקת

אבו דאהש סאמיה ,רו"ח ,מפרק

עולים מוצרי צריכה בע"מ

וונדרסקרין בע"מ

)ח"פ (51-194778-0

)ח"פ (51-343712-9

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבו דאהש סאמיה,
מדרך אלנבי  ,12חיפה  ,33902למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.10.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל סודאי ,מרח' רוטשילד
 ,117תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אבו דאהש סאמיה ,רו"ח ,מפרק

גיל סודאי ,מפרק
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אוקטו פלוס בע"מ

גלים  -פתרונות למחשוב מערכות משאבי אנוש בע"מ

)ח"פ (51-236848-1

)ח"פ (51-236583-4

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריה חמלניק ,מרח'
ארלוזורוב  ,2חיפה ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום גרניט ,ת"ז ,30081533
מרח' שנת היובל  ,61הוד השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אריה חמלניק ,רו"ח ,מפרק

שלום גרניט ,מפרק

אינומד השקעות  -חברת ניהול  2003בע"מ

חברת הניהול לפיתוח בית קשת בע"מ

)ח"פ (51-345094-0

)ח"פ (51-310523-9

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאול אדרת ,מרח'
חיים ואלישע  ,5/4תל אביב  ,64288למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל ינאי,
ממשרד שלמה כהן ושות' ,רח' דרך בר יהודה  ,50נשר ,למפרקת
החברה.

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

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

י.ש.ש .טכנולוגיות פרוייקטים ומערכות מתקדמות בע"מ
)ח"פ (51-233957-3

מ.י.ד .כימיקלים בע"מ
)ח"פ (51-076184-4

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום גרניט ,ת"ז ,30081533
מרח' שנת היובל  ,61הוד השרון ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיוה ישראל,
ת"ז  ,061435640מרח' ש"י עגנון  ,58בת ים ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

שלום גרניט ,מפרק

זיוה ישראל ,מפרקת
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ש.ר.ר יעוץ וניהול נכסים בע"מ

)ח"פ (51-278464-6

)ח"פ (51-149867-7

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון ג'ינו,
משד' רוטשילד  ,53תל אביב  ,65785טל'  ,03-5661545פקס'
 ,03-5660718למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונה רכס,
מרח' ישעיהו  ,52תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

שמעון ג'ינו ,עו"ד ,מפרק

נכסי יהודה אוריאלי בע"מ

מזונות על בטוח בע"מ

)ח"פ (51-240379-1

)ח"פ (51-317899-6

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאבי כהן,
ממגדל התאומים  ,2רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511טל'
 ,03-7528501למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלרואי
קנבל ,מרח' דרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,תל אביב ,67137
טל'  ,03-6393330למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אלרואי קנבל ,עו"ד ,מפרק

אלן שרותי רכב בע"מ
בונדי פרסי צדוק בע"מ

)ח"פ (51-106139-2

)ח"פ (51-313889-1

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי משקי ,מרח' האופן ,6
אזור תעשיה ,חולון ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בונדי ,ת"ז ,059659474
מרח' יהודית  ,6רמת גן  ,52526למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

רון בונדי ,מפרק
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א .ברטל הנדסה בע"מ

מכללת עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ

)ח"פ (51-348632-4

)ח"פ (51-062368-9

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ,עם הצהרת כושר פירעון ,ולמנות את
רו"ח איתן מונד ,מרח' יד חרוצים  ,12תל אביב  ,67778למפרק
החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם גדרון,
משד' המגינים  ,131חיפה ,טל'  ,04-8567608פקס' ,04-8567646
למפרק החברה.

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

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

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

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

איתן מונד ,רו"ח ,מפרק

מנחם גדרון ,עו"ד ,מפרק

טלרום תפעול מרכז בע"מ

אלי דובב שיווק ופרסום בע"מ

)ח"פ (51-232172-0

)ח"פ (51-273550-7

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד חדווה הס–קיבש ,ממשרד עו"ד מ' פירון ושות',
רח' אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר אדרי,
מרח' יהודה הלוי  ,85תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

חדווה הס–קיבש ,עו"ד ,מפרקת

ניר אדרי ,עו"ד ,מפרק

רהיטי רקפת בע"מ
מ.מ.ג) .מידלאיסט מרקטינג גרופ( בע"מ

)ח"פ (51-224976-4

)ח"פ (51-386176-5

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה זלסקו ,ת"ז ,63993141
מרח' לוחמי הגטאות  ,3/39עכו ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנדרו ראתרפורד ,דרכון
בריטי  ,761084492אצל יוסיפוף ,כהן ,קורן ,גרודברג ושות' ,עו"ד,
רח' ויסוצקי  ,6ת"ד  ,2081תל אביב  ,62338למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אנדרו ראתרפורד ,מפרק
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ברודפלנס בע"מ

זינוק סוכנות לביטוח ) (1999בע"מ

)ח"פ (51-377492-7

)ח"פ (51-276592-6

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12.12.2007
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז אביב ,ת"ז  ,027987312מדרך השלום ) ,53מגדל הורד(,
קומה  ,23גבעתיים  ,53454למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק כהן,
מרח' גיבורי ישראל  ,7ת"ד  ,8836אזור התעשיה החדש ,נתניה,
למפרק החברה.

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

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

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

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

ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

יצחק כהן ,עו"ד ,מפרק

אחידים החזקות בע"מ

אינטגרל פיתוח מכונות בע"מ

)ח"פ (51-246001-5

)ח"פ (51-169188-3

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קאלו ,מרח'
היצירה  ,3רמת גן ,אצל חברת עורק קפיטל בע"מ ,למפרק
החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון בר–אל ,מרח'
ההגנה  ,25פתח תקוה ,טל'  ,03-9133334למפרק החברה.

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

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

משה קאלו ,מפרק

פיבי אקוויזישן קורפוריישן בע"מ
גדי לוין אילת פרוייקטים בע"מ

)ח"פ (51-381192-7

)ח"פ (51-193582-7

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברי לבנפלד ,מרח'
ריבלין  ,22ירושלים ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד לוין ,מרח' הצפצפה ,10
אילת  ,88000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

גד לוין ,מפרק
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פלניאון התקנות ) (1964בע"מ
)ח"פ (51-042548-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך חכים ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברוך חכים ,עו"ד ,מפרק

דרור עד בע"מ
)ח"פ (51-276610-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת גינסבורג,
ת"ז  ,25728312מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,אצל משרד עו"ד הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יפעת גינסבורג ,עו"ד ,מפרקת

דרור פז השקעות ) (2001בע"מ
)ח"פ (51-310258-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת גינסבורג,
ת"ז  ,25728312מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,אצל משרד עו"ד הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יפעת גינסבורג ,עו"ד ,מפרקת

אי.טי.אן.אי השקעות ) (2001בע"מ
)ח"פ (51-310257-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת גינסבורג,
ת"ז  ,25728312רח' ויצמן  ,4תל אביב ,אצל משרד עו"ד הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יפעת גינסבורג ,עו"ד ,מפרקת

קאלארי אינבסטמנטס אינק.
)ח"פ (56-001127-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורי ברוסילובסקי,
ת"ז  ,011331154אצל משרד עו"ד נחושתן ,ספרן ,מרום ושרף,
מרח' תובל  ,19רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורי ברוסילובסקי ,מפרקת

יובנק מסחר באג"ח בע"מ
)ח"פ (51-403359-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איה אשתר,
ת"ז  ,25705872למפרקת החברה.
איה אשתר ,מפרקת
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תמנע טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

אדמוב פרוייקטים ופיתוח ) (2001בע"מ

)ח"פ (51-393364-8

)ח"פ (51-309354-2

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.10.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי קולודני,
ת"ז  ,027706985למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן ,מרח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

אורי קולודני ,מפרק

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

מ.א.ג הנדסה ופיתוח בע"מ
)ח"פ (51-197375-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן ,מרח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

סרביה חברה לסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ (51-327696-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן ,מרח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

י .שינקר יבוא ושווק בע"מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007במשרדה הרשום
של החברה ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שמואל פאקטר ,ת"ז  ,017397829למפרק החברה.
שמואל פאקטר ,עו"ד ,מפרק

א .פריצקר הנדסה בע"מ
)ח"פ (51-318411-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל פריצקר ,ממשרד
עו"ד גד ויספלד ,שד' שאול המלך  ,8בית אמות משפט ,קומה
 ,16תל אביב  ,64733למפרק החברה.
ישראל פריצקר ,מפרק

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

אדמוב פרוייקטים בסתרה ) (1998בע"מ
)ח"פ (51-259201-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן ,מרח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
דוד כהן ,עו"ד ,מפרק
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סילבנייט בע"מ
)ח"פ (51-138816-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סילביה יחזקאל ,למפרקת
החברה.
סילביה יחזקאל ,מפרקת
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מסטיבק בע"מ

ליגד מידע טכני בע"מ

)ח"פ (51-293239-3

)ח"פ (51-082585-4

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס הלפרין,
ת"ז  ,009695909מקיבוץ מעברות  ,40230למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2007לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד ירון שביט ,מ.ר ,12147 .ת"ז  ,5535722מרח' אחד העם ,9
תל אביב  ,61296למפרק החברה.

עמוס הלפרין ,מפרק

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

תלמי השרון סוכנות לבטוח בע"מ
)ח"פ (51-109841-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירוחם שפט,
ת"ז  ,004330403למפרק החברה ,וזאת לאחר שהוצהר על יכולת
החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.
ירוחם שפט ,מפרק

י.מ .מוסך יחדיו רעננה ) (2001בע"מ
)ח"פ (51-305656-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (2)319לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.12.2007לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה זילברשטיין ,ת"ז  ,007788367מרח' גולומב  ,25כפר סבא,
למפרק החברה.
משה זילברשטיין ,מפרק

גל מסמ"מ בע"מ
)ח"פ (51-224459-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2007לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את רו"ח נדיה לוי ,ת"ז  ,51667566מרח' בית חורון  ,16רמת גן,
למפרקת החברה.
נדיה לוי ,רו"ח ,מפרקת
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ירון שביט ,עו"ד ,מפרק

עמותה ישראלית לאקורדיאון
)ע"ר (58-017678-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל ,שהתכנסה
ביום  ,10.12.2007התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון
ולמנות את זאב אקסלרוד ,ת"ז  ,064591118מרח' החרוב  ,2כפר
ורדים ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זאב אקסלרוד ,מפרק

Sealed Air Packaging Holdings (Israel) Ltd.
)ח"פ (51-250289-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2007לאחר שמנהל
החברה הגיש ביום  8.10.2007תצהיר יכולת פירעון ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר כץ,
ת"ז  ,8074890מרח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אופיר כץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5759א' בשבט התשס"ח8.1.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

