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הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-
 ,11965כי הממשלה אישרה ,בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53
ו–76ג) (10לחוק האמור ,תכניות מיתאר ארציות אלה:
) (1תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :152/28הפרדה
מפלסית  -גן יבנה;
) (2תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :43/25הפרדה מפלסית
 רח' שנקר;) (3תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :158/28הפרדה
מפלסית  -פריאור;
) (4תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :15/25הפרדה מפלסית
 מעיין צבי;) (5תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :121/26הפרדה
מפלסית  -טירת יהודה;
) (6תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :16/25הפרדה מפלסית
 מעגן מיכאל;) (7תכנית ארצית לתשתית לאומית תת"ל  :273/28הפרדה
מפלסית  -מערבית לערערה בנגב.
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—697
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות
במוסדות ציבור
תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי
חולים ציבוריים-כלליים
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים
בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות )להלן
 המשרד( לשם תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיותבבתי חולים ציבוריים-כלליים ,כמפורט להלן:
התנאים למתן התמיכה
.1

תמיכה לפי מבחנים אלה ,תינתן לבית חולים שנתקיימו בו
כל אלה:
)(1

בית החולים הוא ציבורי-כללי שאינו בית חולים
ממשלתי ואינו בית חולים בבעלות קופת החולים;

)(2

בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;

)(3

המשרד אישר כי ביצוע תכנית בינוי ופיתוח התשתיות
שבית החולים הציג לפניו )להלן  -פרויקט הבינוי( אינו
צפוי לפגוע ביכולתו של בית החולים לספק שירותים
או ביכולתו להמשיך לפעול באיזון תקציבי שוטף
לאורך זמן;

)(4

המנהל הכללי של המשרד אישר כי פרויקט הבינוי
הוא בעל חשיבות לצורך תפקוד ראוי של בית החולים
לשם מילוי משימותיו;

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34

1634

) (5פרויקט הבינוי אושר על ידי ועדת הפרויקטים של
המשרד;
) (6כלל עלות פרויקט הבינוי לא יפחת מ– 5מיליון שקלים
חדשים;
) (7בית החולים גייס לטובת ביצוע פרויקט הבינוי סכום
של  85%לפחות מכלל עלות פרויקט הבינוי ממקורות
חיצוניים ,כך שתמיכת המדינה בפרויקט הבינוי,
בהתאם למבחנים אלה ,לא תעלה על  15%מכלל
עלות פרויקט הבינוי ,וזאת בכפוף לאמור להלן:
)א( בשלב הראשון של פרויקט הבינוי  -בית
החולים גייס סכום של  50%לפחות מעלותו
של השלב האמור ,כתנאי למתן התמיכה אשר
לא תעלה על  50%מעלותו של השלב ,ובלבד
שסכום התמיכה לשלב האמור לא יעלה על
 25%מסכום התמיכה הכולל של המדינה
בפרויקט הבינוי; המדינה רשאית לתמוך גם
בשלב התכנון ,המקדמי לשלב הראשון ,ובלבד
שהתקיימו אלה:
) (1התמיכה לעניין שלב התכנון לא תעלה על
 10%מסכום התמיכה הכולל של המדינה
בפרויקט הבינוי ,ובכפוף לכך שבכל מקרה
סכום התמיכה הכולל שתעביר המדינה
לעניין שלב התכנון והשלב הראשון ,לא
יעלה על  50%מעלותו של השלב הראשון
כאמור;
) (2התמיכה לעניין שלב התכנון לא תועבר
אלא לאחר שבית החולים גייס את הסכום
הנדרש ממנו ,לעניין השלב הראשון.
)ב( בשאר שלבי פרויקט הבינוי  -בית החולים
גייס סכום של  85%לפחות מעלותו של השלב
הרלוונטי ,כתנאי למתן התמיכה לאותו שלב,
אשר לא תעלה על  15%מעלותו של אותו
שלב.
לעניין פסקה זו" ,עלות פרויקט הבינוי" )ובהתאמה
 "עלות השלב"( כוללת את כל העלויות הנובעותמפרויקט הבינוי או הכרוכות בו המוכרות לצורך
חישוב תמיכת המדינה כמוגדר בהסכם ובכלל זה
הוצאות תכנון ,היטלים ,אגרות ומסים )לרבות מע"מ(
המתחייבים ישירות מהפרויקט; למעט כל העלויות
הנלוות לגיוס כספים להקמת פרויקט הבינוי לרבות
נטילת הלוואות מתאגיד בנקאי או מכל גוף אחר.
 .2למען הסר ספק יובהר כי הסכום המצטבר של תמיכת
המדינה בהתאם למבחנים אלה לא יעלה על  15%מכלל
עלות פרויקט הבינוי.
 .3סך כל התמיכה שיקבל בית החולים לפי מבחנים אלה לא
יעלה באופן מצטבר על  130מיליון שקלים חדשים.
 .4בית חולים לא יקבל תמיכה לפי מבחנים אלה אם באחת
מהשנים  2007עד  2009הוא קיבל תמיכה לפי מבחנים
לתמיכה זמנית בבית חולים ציבורי כללי במצוקה בדרך
הלוואה ,2לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בבתי
חולים ציבוריים כלליים במצוקה ,3או לפי פרק  6למבחנים
לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד הבריאות במוסדות
ציבור 4שעניינו "תשתיות בתי חולים".
__________
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1370
 3י"פ התשס"ז ,עמ' .854
 4י"פ התש"ס ,עמ' .172

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

המשפחה באותו יישוב או ביישוב אחר
באיו"ש שבו הם מתגוררים ,ולספק להם את
כלל השירותים המסופקים בתחנות לרפואת
המשפחה של המדינה ,על פי נוהלי משרד
הבריאות ,וזאת עד תום שנת  2007לפחות;
חלוקת הסכום בין הקופות תיעשה בהתאם
ליחס שבין מספר הפעוטות בני למטה משנה
שחוסנו על ידי כל אחת מן הקופות בתחנות
לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור ,בכל
החיסונים המסופקים בתחנות לרפואת משפחה
של המדינה לקבוצת הגיל האמורה בהתאם
לנוהלי משרד הבריאות ,שהופעלו כאמור על
ידי כלל קופות החולים; הסכום יחולק לתחנות
לרפואת המשפחה כאמור שנפתחו עד יום
 28בפברואר  ,2007ואשר הופעלו כדין ,וזאת
בעבור הפעלתן בתקופה שמיום  1ביולי 2006
ועד ליום  31בדצמבר .2007

ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה
.5

התמיכה תינתן במסגרת הסכם שייחתם בין המדינה לבין
בית החולים )להלן  -ההסכם( ,שבו יפורטו ,בין השאר,
הנושאים האלה:
)(1

המקורות ודרכי המימון של פרויקט הבינוי;

)(2

סכום התמיכה שתיתן המדינה לבית החולים ,בחלוקה
לשלבי פרויקט הבינוי השונים והתנאים למתן כספי
התמיכה בכל שלב;

)(3

עמידת בית החולים בביצוע פרויקט הבינוי בהתאם
לתנאים ולשלבים שנקבעו בהסכם.

.6

ההסכם יגובש בשים לב להסכמים קודמים שנערכו על פי
מבחנים אלה ,ככל שישנם כאלה ,ויאושר על ידי היועץ
המשפטי של המשרד.

.7

גיבוש תנאי ההסכם ייעשה בדרך של משא ומתן בין
הגורמים הרלבנטיים בשירות המדינה ובהם נציגי המשרד
ומשרד האוצר ,לבין נציגי בית החולים.

)ב(

סכום נוסף שיחולק בין כלל קופות החולים
שפתחו תחנה לרפואת המשפחה ,בהתאם
להחלטת הממשלה מס'  ,2467בתיאום מוקדם
עם משרד הבריאות ,ועל פי הסכם שלהן
עם הממשלה לעניין זה ,והתחייבו להמשיך
ולהפעילן עד סוף שנת  ,2007וזאת בעבור
הפעלתן בשנת  ;2007חלוקת הסכום בין קופות
החולים תיעשה בהתאם ליחס שבין מספר
הפעוטות בני למטה משנה שחוסנו על ידי כל
אחת מן הקופות בתחנות לרפואת המשפחה
שהועלו כאמור ,בכל החיסונים המסופקים
בתחנות לרפואת משפחה של המדינה לקבוצת
הגיל האמורה בהתאם לנוהלי משרד הבריאות,
לבין מספר כלל הפעוטות בני למטה משנה
שחוסנו בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו
כאמור על ידי כלל קופות החולים; הסכום
שיינתן בעד כל פעוט מחוסן ,לפי סעיף קטן זה,
יהיה שווה לסכום שיינתן בעד כל פעוט מחוסן
לפי סעיף קטן )א(.

)ג(

הסכום שיינתן בעד כל פעוט מחוסן כאמור
בסעיפים )א( ו–)ב( לא יעלה ,ביחס לכל אחד מן
הסעיפים ,על  1,300שקלים במונחי מדד יוקר
הבריאות לשנת .2003

תחילה ותוקף
.8

תחילתם של מבחנים אלה מיום כ"ג בטבת התשס"ח
) 1בינואר  (2008ותוקפם עד יום י"ד בטבת התש"ע
) 31בדצמבר  ;(2009תוקפו של הסכם שנחתם לפי מבחנים
אלה בתקופת תחולתם של המבחנים לא יפגע בשל פקיעתם.

כ"ט בטבת התשס"ח ) 7בינואר (2008
)חמ (3—1888
יעקב בן יזרי
שר הבריאות

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
בקופות החולים לשנות התקציב  2005עד 2007
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון
המבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות
התקציב  2005עד ) 22007להלן  -המבחנים העיקריים(:
1

תיקון סעיף 2
.1

בסעיף )2א( ,בסופו יבוא "בשנת  2007ייתוסף לסכום האמור,
סכום נוסף של  62,576.5אלף שקלים חדשים במונחי מדד
יוקר הבריאות לשנת  ,2003בניכוי הסכום האמור בסעיף
)6ב(".

תיקון סעיף 6
.2

במקום סעיף  6יבוא:
".6

בשנת התקציב  2007יעמוד לחלוקה בין קופות החולים:
)א(

סכום של  12,212.8אלף שקלים חדשים במונחי
מדד יוקר הבריאות לשנת  ,2003הסכום יחולק
בין כלל קופות החולים שהפעילו תחנות
טיפת חלב )להלן  -תחנות לרפואת המשפחה(
ביישובים באזור יהודה ושומרון ,והתחייבו
לשרת במסגרתן גם את כלל מבוטחי קופות
החולים שאינן מפעילות תחנה לרפואת

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .1200

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

י"ז בטבת התשס"ח ) 26בדצמבר (2007
)חמ (3—1888
יעקב בן יזרי
שר הבריאות

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין הארכת היטל היצף
לפי חוק היטלי סחר ,התשנ"א1991-
אני מודיע בזאת כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32כו)ב(
ו–32ל לחוק היטלי סחר ,התשנ"א) 11991-להלן  -החוק(,
החלטתי ביום ט"ז באדר התשס"ז ) 6במרס  ,(2007לפתוח
בחקירה בעניין הארכת תוקפו של צו היטלי סחר )היטל היצף
על יבוא של לוחות עץ מצופים מסין העממית()הוראת שעה(,
התשס"ז) 22006-להלן  -הצו(.
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"ה ,עמ' .662
 2ק"ת שיעורי מק"ח; התשס"ז ,עמ' .23
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בהתאם לסעיף 32כו)ה( לחוק יעמוד הצו בתוקפו עד
לקבלת החלטה בידי שר התעשיה המסחר והתעסוקה בעניין
הארכת תוקפו.
נושא החקירה הוא טובין המסווגים בפרטי המכס,44.11.1200/0 :
 ,44.12.3910/0 ,44.12.3110/4 ,44.11.1400/6 ,44.11.1300/8לפי צו תעריף
המכס והפטורים ומס קניה על הטובין ,התשס"ז .32007 -
בהתאם לסעיף 32כח לחוק רשאים יבואן ,יצרן ויצואן של
הטובין האמורים וכן כל צד מעוניין או גורם כאמור בסעיף
 (1)31לחוק לבקש ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה זו ,לקבל
העתק מהחלטתי ,וכן להגיש לידי את תגובתם בכתב להחלטה,
בתוך  30ימים מיום שהומצא לו העתק כאמור.
בהתאם לסעיף )30ג( לחוק ,רשאי צד מיודע ,כהגדרתו בסעיף
)28ג( לחוק ,לעיין בחומר החקירה ,למעט במידע אשר ייקבע כי
הוא חסוי.
לקבלת עותק גלוי מההחלטה על פתיחה בחקירה ,להגשת
תגובה או לכל בירור אחר ,ניתן לפנות לח"מ לפי המען :משרד
התעשיה המסחר והתעסוקה ,רח' בנק ישראל  ,5ירושלים
 ;91036טלפון  ;02-6662621/2פקס .02-6662939
י"ד באדר התשס"ז ) 6במרס (2007
)חמ (3—383
ראובן פסח
ממונה על היטל היצף
והיטל משווה
__________
 3ק"ת שיעורי מק"ח; התשס"ז ,עמ' .57

מינוי פקידת סעד מחוזית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני ממנה את ססיל גריצנר ,ת"ז ,011546850
לפקידת סעד מחוזית במחוז באר שבע והדרום לעניין החוק
האמור.
ט' בכסלו התשס"ח ) 10בנובמבר (2007
)חמ (3—142
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה ,לפקידי סעד
לעניין החוק האמור:
ענת לחיאני ,ת"ז  - 024876732עיריית קרית גת
נוגה אנגלנדר ,ת"ז  - 024380057המועצה האזורית בני שמעון
מלכו )יוסף( אבבץ ,ת"ז  - 307408187עיריית נתניה
אטי עיני ,ת"ז  - 023595952עיריית מודיעין מכבים-רעות
שרבל שקור ,ת"ז  - 034877639עיריית עכו
נועה פורת ,ת"ז  - 036444222המועצה האזורית מטה בנימין.
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—142
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
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יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אי ממנה את הרשומים מטה ,לפקידי סעד לעניין
החוק האמור:
אפרת בן שלומי ,ת"ז  - 033152216המועצה האזורית שומרון
מוחמד אבו מדיעם ,ת"ז  - 046252946המועצה האזורית אבו בסמה
מיכל דהן ,ת"ז  - 056689961המועצה המקומית שוהם
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—142
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידות סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד
לפי החוק האמור:
שרון דפנאי ,ת"ז  - 024236549המועצה המקומית כפר יונה
אסתר לוי ,ת"ז  - 055929509עיריית טבריה.
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—1769
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
יאסין פאידה ,ת"ז  ,0329886314לפקידת סעד בעיריית נצרת
לעניין החוק האמור.
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—143
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקידת סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של פקידת הסעד הילה
שפירא ,2ת"ז  ,025440868לעניין החוק האמור כך שבמקום
"נתניה" יבוא "המועצה האזורית לב השרון".
י"ב בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—142
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .3921

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

שינוי מינוי פקידות סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוין של פקידות הסעד הרשומות מטה לעניין החוק האמור:
פלורה לוי ,2ת"ז  ,051856904במקום "חולון" יבוא "מועצה
אזורית גן רווה".
סימה מלמד ,3ת"ז  ,014525646במקום "חדרה" יבוא "מועצה
אזורית מנשה".
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .202
 3י"פ התש"ס ,עמ' .1925

ביטול מינוי פקידת סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויה של פקידת הסעד ויקטוריה
כהן ,2ת"ז  033307042לעניין החוק האמור.
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—142
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .3025

מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על המעונות ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )7א( לחוק הפיקוח על המעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הרשומות מטה למפקחות לעניין
החוק האמור:
זהבה ויזר ,ת"ז  - 050264142כל הארץ
מיכל כהן ,ת"ז  - 028556405מחוז ירושלים.
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—2056
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48

מינוי חוקרים
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )34ג( לחוק העובדים הסוציאליים,
התשנ"ו ,11996-אני ממנה את הרשומים מטה ,עובדים סוציאליים
שהם עובדי מדינה ,לחוקרים לעניין החוק האמור:
אליצור בלום ,ת"ז 6854020
יורם אזולאי ,ת"ז 51540243
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ד ,עמ' .424

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מאיר הרמתי ,ת"ז 30672315
שרה אשכנזי ,ת"ז 3454097
שאול צור ,ת"ז .43331453
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—2749
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של נטע ביטנר ,2ת"ז
 ,033037409כך שבמקום "מחוז חיפה" יבוא "מחוז תל אביב".
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
__________
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .975

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים:
מחוז ירושלים:
מיטל כהן ,ת"ז ;036507788
גילה גטהון ,ת"ז ;014456107
מחוז תל אביב והמרכז:
נעמה קליין ,ת"ז ;039061221
רותם הרוש ,ת"ז ;049025547
הדר דניאל ,ת"ז ;037252947
מורן מזרחי ,ת"ז .036457281
י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
__________
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ' .312

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של שרון ארצי ,2ת"ז
 ,025680091לקצינת מבחן לנוער לעניין החוק האמור.
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1999
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מינוי ראש שירותי בריאות הנפש
לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )22א( לחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ"א ,11991-אני ממנה את ד"ר יעקב פולאקביץ ,ת"ז
 ,052046935רופא מומחה בפסיכיאטריה ,לראש שירותי בריאות
הנפש לעניין החוק האמור.
ט"ו בכסלו התשס"ח ) 25בנובמבר (2007
)חמ (3—230
יעקב בן יזרי
שר הבריאות

__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ' .58

הודעה בדבר בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים
לפי תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה( )מס' ,(2
התשס"ח2007-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות סדר הדין האזרחי
)הוראת שעה( )מס'  ,(2התשס"ח ,12007-אני מודיע כי בתי
המשפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים לפי פרק כ' 2לתקנות סדר
הדין האזרחי ,התשמ"ד ,21984-הם בית המשפט לענייני משפחה
בירושלים ובית המשפט לענייני משפחה בחיפה.
כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3—1778
__________
 1ק"ת התשס"ח ,עמ' .238
 2ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2220

משה גל
מנהל בתי המשפט

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה
סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א() (3לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה
לעבודה סוציאלית ,אני מכיר במוסד ללימודי עבודה סוציאלית
מחוץ לישראל המצוין להלן ,ובתעודת הגמר המפורטת להלן
שהוא נותן לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:
) (1תעודת גמר בעבודה סוציאלית מהמכללה "קרל דה גרוט",
אנטוורפן ,בלגיה.
DIPLOMA OF SOCIAL WORK IN "KAREL
DE GROTE" - HOGESCHOOL, ANTWERPEN, BELGIUM.

ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—2795
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ד ,עמ' .424

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה
סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א() (2לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ד ,עמ' .424
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לעבודה סוציאלית ,אני מכיר במוסד במוסד להשכלה גבוהה
מחוץ לישראל המצוין להלן ,ובתואר בעבודה סוציאלית המפורט
להלן שהוא נותן לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:
) (1תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה הממלכתית
להנדסה ,מורמנסק ,רוסיה.
MASTER OF SOCIAL WORK, MURMANSK STATE
TECHNICAL UNIVERSITY, MURMANSK, RUSSIA.

ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—2795
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה
סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א() (2לחוק העובדים הסוציאליים,
התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה
סוציאלית ,אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לישראל
המפורטים להלן ,ובתארים בעבודה סוציאלית המפורטים להלן
שהוא נותן לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:
) (1תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אינדיאנה,
אינדיאנה ,ארה"ב.
MASTER OF SOCIAL WORK, INDIANA UNIVERSITY
INDIANA, USA.

) (2תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת לואיסוייל,
קנטקי ,ארה"ב.
MASTER OF SOCIAL WORK, THE UNIVERSITY OF
LOUISVILLE, KENTUCKY, USA.

) (3תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת דרום–מערב
"נאופיט רילסקי" ,בלאגואבגרד ,בולגריה.
 MASTER SOCIAL WORK, "INEOFIT RILSKI", SOUTHWEST UNIVERSITY. BLAGOEVGRAD BULAGRIA .

ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—2795
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ד ,עמ' .424

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה
בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
1
בהתאם לסעיף  9לחוק המפלגות ,התשנ"ב) 1992-להלן -
החוק( ותקנה  10לתקנות המפלגות )רישום ודיווח( ,התשנ"ג-
) 21993להלן  -התקנות( ,אני מודיע בזה כי ביום ב' בשבט
התשס"ח ) 9בינואר  ,(2008הוגשה לי בקשה לשינוי שם מפלגת
"ציונות לאומית דתית מתחדשת" לשם "אח"י  -ארץ חברה
יהדות".
ניתן לעיין בבקשה ומסמכים שצורפו לה במשרדי ,במועד
שיתואם מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות
המפלגות )אגרות( ,התשנ"ג.31993-
__________
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ג ,עמ' .170
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ' .722
 3ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

בהתאם לסעיף )6א( ו–)ב( לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל בגיר
שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן ובמועד
שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה )5א( לתקנות.
י' בשבט התשס"ח ) 17בינואר (2008
)חמ (3—2424
ירון קידר ,עו"ד
רשם המפלגות

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים
לפי תקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות( ,התשכ"ח1968-
בהתאם לתקנות )124ב( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה,
סדרי דין ,מסמכים ואגרות( ,התשכ"ח) 11968-להלן  -תקנות
הפטנטים( ,אני מודיע כי הבחינות למבקשים להירשם כעורכי
פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:

ת"י  4665חלק  - 1ביצועים של ספקי כוח חיצוניים :שיטת
בדיקה וסימון ביצועי אנרגיה ,מדצמבר ;2007
ת"י  4665חלק  - 2ביצועים של ספקי כוח חיצוניים :דרישות
מינימום לביצועי אנרגיה ) ,(MEPSמדצמבר ;2007
ת"י  - 5175מעקי בטיחות בכבישים ,מדצמבר ;2007
ת"י  5300חלק  - 1ניהול סיכונים ,מדצמבר ;2007
ת"י  - 5620מיפוי גאונדסי של מנהרות במהלך הכריה ,מדצמבר
;2007
ת"י  9796חלק  - 2טכנולוגיית המידע  -שיטות אבטחה -
סכמות חתימה דיגיטלית )ספרתית( המאפשרות שחזור
מסר :מנגנונים המבוססים על פירוק לגורמים של מספרים
שלמים ,מדצמבר .2007
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

) (1הבחינות בעל פה :ביום ה' ,כ"ז באדר ב' התשס"ח ) 3באפריל
 ,(2008וביום א' ,ח' בניסן התשס"ח ) 13באפריל .(2008
) (2הבחינה בכתב :ביום ה' ,כ' באדר ב' התשס"ח ) 27במרס
 ,(2008בתחומי הביוטכנולוגיה והכימיה בלבד ,וביום ג',
כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל  ,(2008בתחומי המכניקה,
מדעי המחשב והאלקטרוניקה בלבד ,שעת ההתחלה בשני
המועדים :בשעה  - 9.00הבחינה בהתאם לתקנה 130
לתקנות הפטנטים ,ובשעה  - 14.00הבחינה בהתאם לתקנה
 129לתקנות הפטנטים.
בהתאם לתקנה  126לתקנות הפטנטים ,על המעוניין להיבחן
בבחינות האמורות להודיע לרשם הפטנטים על כך ,לא יאוחר
מחודש ימים לפני מועד הבחינה ,לציין בהודעתו את הבחינות
ואת התחום שבו הוא מבקש להיבחן ,ולצרף להודעתו קבלה על
תשלום אגרות בחינה; האגרות ישולמו בבנק הדואר ,מס' חשבון
 ,0-24145-2באמצעות שובר תשלום רגיל של רשות הפטנטים או
באמצעות שרת התשלומים הממשלתי באינטרנט ,נוהלי ההרש־
מה ושיעור האגרה נמצאים באתר רשות הפטנטים בכתובת www.
.patents.gov.il
י' בשבט התשס"ח ) 17בינואר (2008
)חמ (3—884

__________
 1ק"ת התשכ"ח ,עמ' .1104

מאיר נועם
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 116מזוט ,מדצמבר  2007בא במקום המהדורה ממרס
 1994וגיליונות התיקון מאוקטובר  1996ומיוני ;2005
ת"י  2111חלק  - 1רשומה רפואית :סיכום אשפוז ,מדצמבר
;2007
ת"י  1907חלק  - 10רשתות בזק בחצרי לקוח :בדיקות של
מערכות כבלים סיב–אופטיות ,מדצמבר ;2007
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 278בד לכלי מיטה :אריגים ,גיליון תיקון מס'  3מדצמבר
 2007למהדורה ממאי  1990ולגיליונות התיקון מיולי 1998
ומפברואר ;2001
ת"י  2378חלק  - 2קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בקיבוע רטוב ,גיליון תיקון מס'  1מדצמבר  2007למהדורה
מדצמבר .2005
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
)להלן  -החוק( ,נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה הורתה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק ,בישיבתה
מס'  ,489מיום ג' בכסלו התשס"ח ) 13בנובמבר  (2007על הכנת
תמ"א/10/ד - 8/תכנית מיתאר ארצית לתחנות כוח ורשת
החשמל הראשית  -תחנת כוח קטנות עד  250מגוואט.

1

ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
)חמ (3—697

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

1639

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז ,נפה :רחובות,
מרחב תכנון מקומי :שורקות.

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
)להלן  -החוק( ,נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה הורתה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק ,בישיבתה
מס'  ,489מיום ג' בכסלו התשס"ח ) 13בנובמבר  (2007על הכנת
תמ"א/10/ב - 2/8/תכנית מיתאר ארצית לתחנות כוח ורשת
החשמל הראשית  -תחנת כוח רמת חובב.

1

ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
)חמ (3—697
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
)להלן  -החוק( ,נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון
ולבניה הורתה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק ,בישיבתה
מס'  ,489מיום ג' בכסלו התשס"ח ) 13בנובמבר  (2007על הכנת
תמ"א/10/ד - 7/תכנית מיתאר ארצית לתחנות כוח ורשת
החשמל הראשית  -תחנת כוח נתב"ג.

1

ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג) (6ו–) (8לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה
מס'  ,21/2006מיום ד' בטבת התשס"ז ) 25בדצמבר ,(2007
החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס' תת"ל
 - 200/26הפרדה מפלסית :בין יבנה לנמל אשדוד )להלן  -התכנית(,
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מקום התכנית :משולש פלשת בין יבנה לנמל אשדוד.
מטרות התכנית:
 .1יצירת מסגרת תכנונית להפרדות מפלסיות במפגשים בין
דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשרים מעל
רצועת המסילה.
 .2התוויית דרכים חדשות.
 .3קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף ,לרבות שיקום דרכי
גישה ,שירות ומחנה קבלן.
 .4קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.
 .5ביטול מפגש קיים על פני הקרקע בין מסילה לדרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

1640

גושים
459
2044
3540

חלקי חלקות
62 ,60 ,58 ,53 ,48 ,47 ,42 ,41
38 ,22 ,19
79-77 ,75 ,70 ,68 ,67 ,65

חלקות בשלמותן

71

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

רשימת הגושים ,וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות.
עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל :הוראות התכנית
ותשריט מצב מוצע נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון
ולבניה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית:
צפון ,דרום ,תל אביב ,ירושלים וחיפה.
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר ,וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך
 30ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית
לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז המרכז ,משרד הפנים;
הפניה לוועדה הארצית תהיה בכתב ,בשלושה העתקים
ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים ובציון פרטי המשיג.
המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת ההערות וההשגות.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
) (1הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל' ,02-5312666
פקס' ;02-5697997
) (2המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,רח' קפלן  ,2ת"ד ,6158
ירושלים  ,91061טל'  ,02-6701556/646פקס' ;02-6701633
) (3הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל
 ,91קרית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל'  ,08-9788444פקס'
;08-9788418
) (4הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,ד"נ גבעת ברנר,
מיקוד  ,60948טל'  ,08-9412991פקס' ;08-9419017
) (5הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל'
 ,08-6263791פקס' ;08-6263797
) (6הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב  ,67012טל'  ,03-7632580פקס'
;03-7632581
) (7הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17105טל' ,04-6508508
פקס ;04-6508560
) (8הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

שלומציון המלכה  ,1בנין ג'נרלי ,ירושלים ,טל' ,02-6290203
פקס' ;02-6290293
) (9הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
פלי"ם  ,15קרית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427פקס'
.04-8633432
י"ז באב התשס"ז ) 1באוגוסט (2007
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון
ולבניה של תשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג) (6ו–) (8לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' ,16/2007
מיום כ' באלול התשס"ז ) 3בספטמבר  ,(2007החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מס' תת"ל  - 10/25הפרדה מפלסית:
עתלית-צפון )להלן  -התכנית( ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור.
מקום התכנית :מצפון לעתלית.
מטרות התכנית:
 .1יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך
לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשרים מעל רצועת
המסילה;
 .2התוויית דרך חדשה;
 .3קביעת מגבלות בניה על השטחים הסמוכים לדרך
ולמסילה;
 .4קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף ,כולל שיקום גדות נחל
אורן בתחום התכנית;
 .5ביטול דרך מאושרת;
 .6ביטול מפגשים קיימים בין דרך לבין מסילת ברזל;
 .7קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ולהכנת מסמכי
ביצוע.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :חיפה ,נפה :חדרה,
מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל.
רשימת הגושים ,וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
גושים
10527

חלקי חלקות
32 ,31 ,28 ,23 ,18 ,14-12 ,9 ,7 ,4 ,2

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ,במשרדי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל.
עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל :הוראות התכנית
ותשריט מצב מוצע ,נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון
ולבניה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית:
צפון ,דרום ,תל אביב ,ירושלים והמרכז.
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר ,וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך
 30ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית
לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה ,משרד הפנים; הפניה
לוועדה הארצית תהיה בכתב ,בשלושה העתקים ותלווה
בנימוק וביסוס הטיעונים ובציון פרטי המשיג.
המשיגים יוזמנו לשימוע מיד בתום תקופת ההערות וההשגות.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
) (1הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל' ,02-5312666
פקס' ;02-5697997
) (2המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,רח' קפלן  ,2ת"ד ,6158
ירושלים  ,91061טל'  ,02-6701556/646פקס' ;02-6701633
) (3הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד'
פלי"ם  ,15קרית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427פקס'
.04-8633432
) (4הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד"נ
חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טל'  ,04-81366427פקס'
.04-8136295
) (5הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב  ,67012טל'  ,03-7632580פקס'
;03-7632581
) (6הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17105טל' ,04-6508508
פקס ;04-6508560
) (7הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1בנין ג'נרלי ,ירושלים ,טל' ,02-6290203
פקס' ;02-6290293
) (8הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל
 ,91קרית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל'  ,08-9788444פקס'
;08-9788418
) (9הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל'
 ,08-6263791פקס' ;08-6263797
ב' בטבת התשס"ז ) 11בדצמבר (2007
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון
ולבניה של תשתיות לאומיות
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז ירושלים
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרד הפנים
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  36לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז
ירושלים ,תמ"מ " - 1קמפוס השלום"  -נווה שלום.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים ,שהמועצה
הארצית לתכנון ולבניה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף )6א()(3
לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  187מיום ח' בתמוז התשס"ב
) 18ביוני  (2002והחליטה על הפקדת התכנית.

מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני )בעמוד
השער(.
כ"ב בכסלו התשס"ח ) 2בדצמבר (2007
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז מרכז
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מטרת התכנית (1) :שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי
ומתחום בינוי יישוב כפרי לשטח מוסד; ) (2הגדרת שימושי
קרקע ותכליות בניה ולפיתוח בשטחי התכנית ,קביעת עקרונות,
תנאים והנחיות לבינוי ,לפיתוח ולטיפוח נופי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרד הפנים
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  2לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז
המרכז ,תמ"מ .7/3

תחום התכנית :מחוז :ירושלים ,נפה :ירושלים ,מרחב תכנון
מקומי :מטה יהודה ,רשות מקומית :המועצה האזורית מטה
יהודה.

המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  489מיום ג' בכסלו התשס"ח ) 13בנובמבר  (2007והחליטה
על הפקדת התכנית.

הקרקעות הכלולות בתחום התכנית :גוש ) 4326חלקי( ,גוש
) 4327חלקי( ,גוש ) 4328חלקי( ,גוש ) 5130חלקי(.

מטרת התכנית :החלפת תמ"מ  7/3בכל הנוגע לאישורה
של התכנית המקומית בר 1/312/המאפשרת הוספת שימושים
לתעסוקה לא חקלאית בנחלות שהוקצו למפוני גני טל בקיבוץ
חפץ חיים.

כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל
אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת
המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך כלל ,שר
הפנים ,לפי צו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים
לעניין הגשת התנגדויות לתכנית( ,התשל"ד ,31974-ושיש לו עניין
ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך
חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,משרד הפנים,
ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061ועותק למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,94146ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או
אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,94146טל'  02-6290263ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,טל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  ,03-5688634בימים א'-ה' בשעות .16.00-9.00
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 3ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;535התשל"ט ,עמ'  ;228התשס"א ,עמ' ;486
התשס"ב ,עמ'  ;600התשס"ד ,עמ'  ;247התשס"ה ,עמ' .7
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מקום התכנית :מחוז :המרכז ,רשות מקומית :המועצה האזורית
נחל שורק  -קיבוץ חפץ חיים ,מרחב תכנון מקומי :שורקות.
הקרקעות הכלולות בתחום התכנית :חלקי גושים,5449 :
.5450
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל
אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת
המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך כלל ,שר
הפנים ,לפי צו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים
לעניין הגשת התנגדויות לתכנית( ,התשל"ד ,31974-ושיש לו עניין
ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך
חודשיים מהיום שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,משרד הפנים,
ת"ד  ,6158ירושלים  ,91061ועותק למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד  ,150רמלה ,72430
ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר
שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז ,רח' הרצל
 ,91ת"ד  ,150רמלה ,טל'  08-9788459/60/61ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,טל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 3ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;535התשל"ט ,עמ'  ;228התשס"א ,עמ' ;486
התשס"ב ,עמ'  ;600התשס"ד ,עמ'  ;247התשס"ה ,עמ' .7

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  03-5688634בימים א'-ה' בשעות .16.00-9.00

לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ג בחשוון התשס"ח
) 25בספטמבר  ,(2007בתיק בד"מ  ,132/06החליט להטיל על עורך
דין שמואל קורנבלאו ,ת"ז  ,3211182רישיון מס'  ,28070עונש של
הוצאה מן הלשכה.

מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני )בעמוד
השער(.

תוקף ההוצאה מן הלשכה מיום ט"ו בכסלו התשס"ח )25
בנובמבר .(2007

כ"ד בטבת התשס"ח ) 2בינואר (2008
)חמ (3—697

י"ח בכסלו התשס"ח ) 28בנובמבר (2007
)חמ (3—94

אריה בר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ח בתשרי התשס"ח
) 10באוקטובר  ,(2007בתיק בד"מ  ,84/07החליט להטיל על עורכת
דין שרון שנסי ,ת"ז  ,24605610רישיון מס'  ,18768עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  8חודשים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף )11ב( לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי קבעתי אזורים נוספים
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך ,ההודעה
2
בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה
תתוקן כך שבסופה יבוא:

תוקף ההשעיה מיום י"ט בכסלו התשס"ח ) 29בנובמבר
 (2007עד יום כ"ה בתמוז התשס"ח ) 28ביולי .(2008
כ"ו בכסלו התשס"ח ) 6בדצמבר (2007
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט העליון ,בשבתו
ביום ז' בתשרי התשס"ח ) 19בספטמבר  ,(2007בתיק על"ע ,7741/05
 1209/07ו– ,2300/07החליט להטיל על עורך דין האני נטור ,ת"ז
 ,056263205רישיון מס'  ,12986עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה מצטברת של  16שנים.
תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית ביום י"ג בתשרי
התשס"ה ) 28בספטמבר  (2004עד יום ט' בתשרי התשפ"א )27
בספטמבר .(2020
ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר (2007
)חמ (3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

") (14מאחורי רח' דרזנר ) 5שכ' רמת אביב ג'(;
) (15רח' וילנסקי משה ) 16שכ' המשתלה(;
) (16רח' מבצע קדש ,פינת רח' קהילת ריגא  -פינה דרום מזרחית
)שכ' נאות אפקה א'(;
) (17רח' רפידים ) 22שכ' מעוז אביב(;
) (18פארק מנחם בגין ,בסמוך לאגם הקטן שליד פינת החי;
) (19מאחורי מעפילי אגוז ) 73שכ' נווה חן(;
) (20רח' משה דיין  ,117פינת הורודצקי )שכ' רמת ישראל(".
כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר (2007
)חמ (3—3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585י"פ התשס"ח ,עמ' .571

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצה מקומית קדימה-צורן בישיבתה מיום כ"ב בכסלו
התשס"ח ) 2בדצמבר  (2007את עורכת הדין עירית אסולין
לחברה בוועדת ערר לעניין החוק האמור ,במקום עורכת הדין
ענת מולסון ,שהתפטרה.2
י"ד בטבת התשס"ח ) 23בדצמבר (2007
)חמ (3—265
יצחק גולברי
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .2390
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עלמה מחלת הניוקסל:
מושב עלמה ,כפר ריחאניה וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס
של  3קילומטרים ממושב עלמה.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
.1

מושב גבעת יואב.

.2

כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק"מ ממושב גבעת יואב.

י' בשבט התשס"ח ) 17בינואר (2008
)חמ (3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1270

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
.1

מושב שומרה.

.2

כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק"מ ממושב שומרה.

י' בשבט התשס"ח ) 17בינואר (2008
)חמ (3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1021

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /4715ד
שם התכנית :שינוי גבולות המגרשים ומספריהם ,שטח
וייעודי קרקע ,מתחם ימק"א ירושלים ,ניקופוריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' /4715ד ,שינוי לתכניות  ,62 ,4715מק/4715/א ,מק/4715/ב,
מק/4715/ג.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
ניקופוריה .השטח הידוע כמתחם ימק"א ,בין הרחובות
דוד המלך ,וושינגטון ולינקולן; קואורדינטה מערב מזרח
 ,Y-631/290קואורדינטה דרום צפון  ;221/034הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
רישום בשטח לא מוסדר :גוש ,30028 :חלקי חלקה.70 :
מטרת התכנית :א .תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
התכנית משנה את גבולות המגרשים ,מספרי המגרשים ,שטחי
המגרשים וייעודי קרקע ,בלי לשנות את זכויות הבניה אשר
נקבעו בתכנית מק/4715/ג .ב .אין שינוי בדבר גובה והעיצוב
האדריכלי של המבנים.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים .ב .שינוי בשטחי מגרשים מתכנית מק/4715/ג.
ג .שינוי ייעוד משטח מסחר מיוחד ומשטח למוסד לשטח פרטי
פתוח .ד .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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 ברמה
מפורטת מס' /5838א
שם התכנית :תוספת שטחי בניה ליחידות דיור
קיימות ,רח' הקבלן  ,59שכונת הר נוף
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' /5838א ,שינוי לתכנית .5708
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הקבלן  .59שכונת הר נוף; קואורדינטות מערב מזרח

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

 ,Y - 632/850קואורדינטות דרום צפון  ;X 217/000הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 30333 :חלקה במלואה.13 :
מטרת התכנית :תוספת שטחי בניה ליחידות דיור קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטחי הבניה במגרש
מ– 1,680.89ל–.2,231.57
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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' 9113
שם התכנית :הריסת הבניין הידוע בשם מעין שטוב,
והקמת בניין חדש ,רח' יפו  ,54פינת שטראוס
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' ,9113
שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב יפו
 .54מרכז העיר ,פינת רח' שטראוס ,שטח הידוע כשטח בניין
מעיין שטוב; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך
בין  ,220/750 - 220/700רוחב בין  ;632/325 - 632/290הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30050 :חלקה במלואה.27 :
מטרת התכנית .1 :התרת הריסת הבניין הקיים הידוע
כבניין מעין שטוב והקמת בניין חדש במקומו .2 .שינוי ייעוד
שטח מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד .3 .קביעת בינוי להקמת
בניין חדש בשטח חלקה  27בגוש  ,30050בהתאם לנספח בינוי.
 .4קביעת קווי בניין לבניה כאמור ,לרבות קווי בניין אפס
תת–קרקעיים וקווי בניין אפס עיליים .5 .הגדלת שטחי הבניה
בשטח וקביעתם ל– 2,876מ"ר מתוכם  2,156מ"ר שטחים
עיקריים ,ו– 720מ"ר שטחי שירות .6 .הגדלת מספר קומות
מ– 3קומות )קיים בניין בן שתי קומות( ל– 10קומות מעל מפלס
ה– ,0.00ול– 2קומות מתחת למפלס ה– .7 .0.00קביעת השימושים
בשטח למסחר בקומת הקרקע ,למשרדים בקומות שמעל מפלס
הקרקע ,לשטח לצורכי ציבור ומחסנים במפלס  ,-3.24ולשטחי
עזר בכל קומות הבניין .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן השאר בניה בשטח .10 .קביעת הוראות
בגין שטחים עם זיקת הנאה לציבור .11 .קביעת הוראות בגין
מבנה להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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 לפי 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' /6517א
שם התכנית :תוספת קומה וקומת מרתף ,הרחבת
יח"ד ,ללא שינוי במספר יח"ד ,מקור ברוך
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' /6517א,
שינוי לתכנית .6517
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
מנחם  .2שכונת מקור ברוך; קואורדינטות לפי רשת
ישראל החדשה :אורך בין  ,220/375-220/325רוחב בין
 ;632/900-632/850הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש ,30069 :חלקה במלואה.205 :
מטרת התכנית .1 :תוספת קומה וקומת מרתף ,לשם
הרחבות ללא שינוי במספר יח"ד מאושרות .2 .קביעת בינוי
בעבור תוספת קומה ד' לשם הרחבת יח"ד בקומה שמתחת
תוך שינוי בחלוקת דירות קיימות ,ללא שינוי במספר יח"ד
מאושרות .3 .קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף לשטחי שירות
לשימוש מחסנים .4 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של
 534מ"ר ,מהם  291מ"ר שטחים עיקריים ו– 243מ"ר שטחי
שירות .5 .שינוי במפלסי הקומות .6 .שינוי קווי הבניין וקביעת
קווי בניין חדשים .7 .הגדלת מספר הקומות מ– 4קומות
ל– 5קומות מעל קומת מרתף .8 .קביעת מספר יח"ד מרבי
ל– 10יחידות דיור .9 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .10קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה .11 .קביעת
תנאים למתן השאר 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 לפי 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
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בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' /9223א
שם התכנית :תוספות בניה בשני בניינים קיימים לשם
הרחבת יח"ד ותוספת  2יח"ד ,צור באחר

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 10187
שם התכנית :הקמת  2בניינים בני  4קומות ,שינוי
ממגורים  5ל– 2מיוחד ,אבו טור
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' ,10187
שינוי לתכניות /1864 ,5222א.

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' /9223א,
שינוי לתכנית /2302א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
אבו טור; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 ,222/325 - 222/225רוחב בין  ;630/175 - 630/125הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,29983 :חלקה במלואה.55 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
צור באחר; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך
בין  ,222/625 - 222/525רוחב בין  ;627/125 - 627/050הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30792 :חלקות במלואן.7 ,2 ,1 :

מטרת התכנית .1 :הקמת שני בניינים בני  4קומות מעל
קומת חניה תת–קרקעית .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים  5לאזור
מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי להקמת שני בנייני מגורים
חדשים בשטח מגרש מספר  .4 .1קביעת קווי בניין מרביים
לבניה המוצעת .5 .קביעת מספר קומות מרבי ל– 4קומות מעל
קומת חניה תת–קרקעית .6 .קביעת מספר יח"ד מרבי בשטח
ל– 12יח"ד .7 .תוספת  954מ"ר וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה
ל– 1,575מ"ר מהם  1,371מ"ר שטחים עיקריים .8 .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן השאר בניה בשטח .9 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .10 .קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
 .11קביעת הוראות בגין חניה פרטית.

מטרת התכנית :א .תוספות בניה בשני בניינים קיימים לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,ותוספת  2יח"ד חדשות בבניין מספר .1
ב .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים
מיוחד .ג .קביעת הבינויים האלה בשטח .1 :בניין מספר :1
א( איטום קומת מרתף .ב( חפירת קומת קרקע ,והוספת קומה
עליונה ,הכל לשם תוספת  2יח"ד חדשות .ג( תוספות בניה
בקומות הכניסה ו–א לשם הרחבת יח"ד קיימות .2 .בניין
מספר  :2א( איטום קומת קרקע ובניית מקלט .ב( תוספות
בניה בקומות כניסה א' ו–ב' לשם הרחבת יח"ד קיימות
וחנויות קיימות .ד .קביעת קווי בניין לבניה כאמור.
ה .הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל– 1,490.26מ"ר
)מתוכם  1,244.63מ"ר שטחים עיקריים ו– 245.63מ"ר שטחי
שירות( .ו .הגדלת מספר יחידות הדיור בבניין מספר 1
מ– 2יחידות ל– 4יחידות .ז .הגדלת מספר קומות בבניין מספר 1
מ– 2יחידות דיור ל– 4יחידות דיור .ח .קביעת השימושים בשטח
למגורים ומסחר .ט .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
י .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן השאר בניה בשטח.
יא .קביעת הוראות בגין חזית מסחרית .יב .קביעת הוראות בגין
מדרגות להריסה .יג .קביעת דרך גישה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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-
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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 לפי 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' 10369
שם התכנית :קביעת בינויים לתוספות בניה,
מושבה גרמנית ,עמק רפאים 46
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' ,10369
שינוי לתכנית .7828
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עמק
רפאים  .46שכונת המושבה הגרמנית; קואורדינטות אורך בין

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

 - 220/700לבין  ,220/775קואורדינטות רוחב בין - 629/950
לבין  ;630/025הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30008 :חלקה במלואה.7 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3509
בתאריך .12/07/2007

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד אזור מגורים  1מיוחד לאזור
מגורים מיוחד .ב .קביעת בינויים לתוספות בניה כמפורט
להלן .1 :קביעת בינוי לתוספת בניה בבניין ,בקומת מסחר
עליונה )מפלס  (+4.00לשם הרחבת קומת המסחר הקיימת
בהתאם לנספח הבינוי .2 .תוספת  2קומות וקומה מובלעת
בחלל גג רעפים מעל קומת המסחר העליונה לשם יצירת
 5יח"ד חדשות .ג .קביעת קווי בניין מרביים לבניה כאמור.
ד .תוספת  649.96מ"ר ,וקביעת שטחי הבניה המרביים בשטח
ל– 1,094מ"ר מתוכם  852מ"ר שטחים עיקריים .ה .הגדלת מספר
הקומות המרבי מ– 3קומות ל– 4קומות )קומה עליונה מובלעת
בגג רעפים( .ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתרי בניה בשטח .ז .תוספת גרם מדרגות חיצוני בקו בניין
 0בחזית צפון מערבית של הבניין ,ושינוי גרם מדרגות קיים
בחזית צפון מזרחית של הבניין .ח .קביעת הוראות בגין מבנים,
מדרגות וגדרות להריסה.

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.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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 אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 11391
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד
קיימות ,פסגת זאב ,רח' זאב שרף 17
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11391שינוי לתרשצ  ,5/53/09ולתכנית .3601
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב זאב
שרף  .17שכונת פסגת זאב; קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  - 223/470לבין  ,223/510רוחב בין 636/422
 לבין  ;636/452הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקוכחול; גושים וחלקות :בהסדר מספר גוש ארעי :גוש,30629 :
חלקה במלואה.31 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת דיור .2 .שינוי ייעוד מאזור
מגורים לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי לתוספות בניה
בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח
הבינוי .4 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  96.65מ"ר מהם
 92.10מ"ר שטחים עיקריים ו– 4.55מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי
בקווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספת בניה מרביים.
 .6קביעת תנאים למתן השאר בניה .7 .קביעת הוראות בגין
מבנה להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 11573
שם התכנית :תוספות לשם הרחבת יח"ד קיימות
בבניין ,נווה יעקב ,רח' זווין 43
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' ,11573
שינוי לתכנית /3822ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הרב
זווין  .43שכונת נוה יעקב; קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  - 223/650לבין  ,223/750רוחב בין 638/825
 לבין  ;638/925הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקוכחול; גושים וחלקות :גושים בחלקיות .30586 :בהסדר מספר
גוש ארעי :גוש ,30649 :חלקה במלואה ;47 :מגרש 31 :בהתאם
לתכנית /3822ב.
מטרת התכנית :תוספות לשם הרחבת יח"ד קיימות בבניין.
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים מיוחד .2 .קביעת
בינוי בעבור תוספות בעמודות בחזיתות צפונית ודרומית לשם
הרחבת יח"ד בכל הקומות  .3 .קביעת בינוי בעבור תוספת
בניה על הגג לשם הרחבת יח"ד קיימת באותו מפלס .+8.40
 .4קביעת תוספת שטח בניה בהיקף של  309מ"ר שטחים
עיקריים .5 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .6קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .7 .קביעת תנאים למתן
השאר בניה .8 .קביעת הוראות בגין מבנה 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 לפי 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-
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12105
שם התכנית :הרחבת דיור ברח' אדם  ,16תלפיות מזרח
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'  ,12105שינוי לתכנית .2820
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אדם  .16שכונת תלפיות מזרח; קואורדינטה  - Xדרום צפון
 ,628/400קואורדינטה  - Yמערב מזרח  ;221/925הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30178 :חלקה במלואה .134 :גוש ,30211 :חלקה במלואה:
.6
מטרת התכנית :הרחבת דיור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :מאזור מגורים  2למגורים ג' .2 .קביעת בינוי
לתוספות בניה כמפורט להלן :קביעת בינוי להרחבת יח"ד
קיימות במפלסים  ,+11.00 ,+8.25 ,+5.50 ,+2.75 ,±0.00בהתאם
לנספח הבינוי .ג .קביעת בינוי לשם בניית מחסנים במפלס
 .3 .±0.00קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .4 .הגדלת שטחי
בניה בשטח התכנית וקביעתם ל– 1,033מ"ר מתוכם  803מ"ר
שטחים עיקרים ו– 230מ"ר שטח שירות .5 .הגדלת מספר קומות
מ– 3קומות ל– 4קומות מעל קומת קרקע .6 .קביעת השימושים
בשטח למגורים .7 .קביעת הוראות בינוי .8 .קביעת תנאים
למתן השאר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי 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 ברמה
מפורטת מס' 12224
שם התכנית :הרחבת דירה בבית מגורים ותוספת
יחידת דיור ,שכונת מאה שערים ,רח' הרב סלנט 5
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12224שינוי לתכנית .62
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הרב סלנט  .5שכונת מאה שערים; קואורדינטה דרום צפון
 ,Y - 221/035קואורדינטה מזרח מערב  ;X 632/525הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30062 :חלקה במלואה.114 :
מטרת התכנית :הרחבת דירה בבית מגורים ,ותוספת
יחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי להרחבת דירה קיימת ולתוספת
יחידת דיור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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 ברמה
מפורטת מס' 12292
שם התכנית :הקמת מבנן חדש ובו  3יח"ד ,רמת מוצא,
רח' אריה מקלף
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'  ,12292שינוי לתכנית /945ח.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אריה מקלף .שכונת רמת מוצא; קואורדינטה ,X - 633/140
קואורדינטה  ;Y - 215/960הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30312 :חלקה במלואה:
.65
מטרת התכנית :הקמת מבנן חדש במגרש ובו  3יחידות
דיור ,רמת מוצא.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ב .1ב .הגדלת מספר יחידות במגרש מאחת
ל– 3סך הכל .ג .קביעת קווי בניין חדשים כמופיע בתשריט ד.
קביעת בינוי בעבור הקמת  3יחידות דיור חדשות .ה .קביעת
גבהי המבנים המרביים ותנאים למתן השאר 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 לפי 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 אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /4099ד
שם התכנית :הקמת מבנה חדש שישמש כמרכז
תרבות ,תאטרון בילוי ופנאי ,אבו טור ,רח' נעמי

הבינוי .7 .קביעת שטחי הבניה המרביים ,בשטח מגרש חדש
10א ל– 17.330מ"ר מתוכם  9,623מ"ר שטחים עיקריים ,וקביעת
שטחי הבניה המרביים לתוספת בשטח מגרש מספר 11
ל– 100מ"ר .8 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן השאר
בניה בשטח ושלבים לביצועם .9 .קביעת שטח עם זכות מעבר
לציבור והוראות לביצועו ולתחזוקתו .10 .קביעת הוראות בגין
מדרגות וקירות להריסה .11 .איחוד חלקות בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5563התשס"ו ,עמ' ,4548
בתאריך .09/08/2006
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 מס' /4279ג
שם התכנית :שינוי ממגורים  2מיוחד למגורים מיוחד,
הרחבת יח"ד ,שכ' רחביה ,רח' עזה 26
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /4279ג ,שינוי לתכנית .1210

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /4099ד ,שינוי לתכניות /4099 ,4099ב/4099 ,ג.7835 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עזה
 .26שכ' רחביה; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :שטח
בין קואורדינטות אורך  ,131/180 - 131/150לבין קואורדינטות
רוחב  ;170/450 - 170/415הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30026 :חלקה במלואה:
 .47מגרש 1:בהתאם לתכנית .4279

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב נעמי.
שכונת גבעת חנניה )אבו טור( ,שטח ממערב לטיילת שרובר
ומצפון למנזר סנט קלייר; קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  - 221/425לבין  ,221/600רוחב בין 629/850
 לבין  ;629/975הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקוכחול; גושים וחלקות :גוש ,30188 :חלקי חלקה .29 :גוש,30511 :
חלקי חלקות ;32 ,30 ,26 - 24 ,22 - 20 :מגרשים 10 :בהתאם
לתכנית /4099ב 11 ,בהתאם לתכנית  /4099ג.

מטרת התכנית .1 :קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לבניין
לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמתחת ,סגירת המרפסת
בקומה שלישית ויצירת חזית אחידה לבניין ,תוך הכשרת
מרפסות סגורות קיימות .קביעת בינוי לקירוי קל למדרגות
חיצוניות קיימות .הכל בהתאם לנספח הבינוי .2 .שינוי ייעוד
אזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת הוראות
בינוי ופיתוח בעבור בניין מגורים לפי נספח הבינוי .4 .תוספת
של כ– 87מ"ר וקביעת השטחים המרביים בחלקה לכ– 430מ"ר
מתוכם  411.5מ"ר שטחים עיקריים .6 .הגדלת מספר קומות
מרבי מ– 4קומות ל– 5קומות .7 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .8 .קביעת תנאים למתן השאר בניה.

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

מטרת התכנית .1 :הקמת בניין חדש שישמש כמרכז
תרבות ,תאטרון ,בילוי ופנאי .2 .שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :א .שינוי ייעוד שטח משטח למלונאות ומשטח
פתוח ציבורי לשטח למוסד .ב .שינוי ייעוד שטח ממוסד לדרך
ציבורית .3 .קביעת בינוי להקמת בניין חדש בשטח מגרש חדש
מספר 10א שישמש כמרכז תרבות ,תאטרון ,בילוי ופנאי במקום
בית המלון שאושר בשטח ,בהתאם לנספחי בינוי ופיתוח.
 .4קביעת בינוי לתוספת בניה בתחום מגרש מספר  11שתקשר
בין מבנה המסעדה הקיים בשטח לבין הבניין החדש שבתחום
מגרש חדש מספר 10א כאמור .5 .שינוי קווי בניין מאושרים
וקביעת קווי בניין חדשים ,לרבות קווי בניין אפס .6 .קביעת
גובה הבניין המרבי ומספר הקומות המרבי ,בהתאם לנספח

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5680התשס"ז ,עמ' ,3139
בתאריך .14/06/2007
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.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 9868
שם התכנית :תוספות בניה של  2קומות 4 ,יח"ד
חדשות ,שיח ג'ראח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9868שינוי לתכנית /2704א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב שיח
גראח .גוש  ,30000חלקה ארעית  7לפי תצ"ר; קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  ,222/380-222/325רוחב בין
 ;634/275-634/225הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש ,30000 :חלקה במלואה.7 :
מטרת התכנית .1 :תוספת בניה של  2קומות .2 .קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  668מ"ר מהם  538מ"ר שטחים
עיקריים ו– 130מ"ר שטחי שירות ,וקביעת סך כל שטחי
בניה ל– 1,302מ"ר מהם  932מ"ר שטחים עיקריים ו– 370מ"ר
שטחי שירות .3 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין עיליים
ותת–קרקעיים חדשים .4 .תוספת של  4יחידות דיור חדשות.
 .5הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות ל– 4קומות מעל מפלס
ה– 0.00מעל קומת חניה תת–קרקעית .6 .קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית .7 .קביעת תנאים למתן השאר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5680התשס"ז ,עמ' ,3141
בתאריך .14/06/2007
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' 10158
שם התכנית :שינוי ייעוד אזור וקביעת בינוי
למוסד  -תלמוד תורה בני ציון ,רח' אהלי יוסף ,7
תל ארזה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10158שינוי לתכנית .3364
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אהלי יוסף  .7שכונת תל ארזה; קואורדינטות לפי רשת
ישראל החדשה :אורך בין  ,633/675-633/600רוחב בין
 ;220/725-220/650הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30101 :חלקי חלקות;9 ,7 ,6 :
מגרש 4 :בהתאם לתכנית .3364
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח ממגורים לשטח
משולב למגורים ולמוסד ,וקביעת בינוי לתוספות בניה לבניין
הקיים בחלק הצפון מערבי של המגרש .2 .שינוי ייעוד שטח
מאזור מגורים  2לשטח משולב למגורים ולמוסד .3 .קביעת בינוי
לתוספות בניה לבניין הקיים בחלק הצפון מערבי של המגרש
כמפורט להלן - :במפלס  - 2.80קביעת בינוי למטבח ,חדרי
שירותים וחדר אוכל - .במפלס  + 0.00קומת הקרקע קביעת
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תוספת בניה למבואת כניסה ,הסבת שטחי חניה לשטחים
עיקריים ,משרדים והרחבת משרדים קיימים - .במפלסים
) +9.00 ,+6.00 ,+3.00קומות א' ,ב' ,ג'( קביעת בינוי לחדרי לימוד
חדשים ולהרחבת חדרים קיימים .במפלס ) +12.00קומה ד'(
קביעת בינוי לקומה חדשה בין השאר לספריה ,חדרי לימוד
והקבצה .4 .קביעת  509.55מ"ר תוספת שטחי בניה לבניין הצפון
מערבי בלבד ,מתוכם  481.97מ"ר שטחים עיקרים ו– 27.68מ"ר
שטחי שירות .5 .קביעת קווי בניין מרביים לתוספות הבניה
כאמור .6 .הגדלת מספר הקומות המרבי מ– 4קומות מעל קומת
מרתף לחמש קומות מעל קומת מרתף בבניין הצפון מערבי
בלבד .7 .קביעת שימושים בעבור :ישיבה )אשר תכלול בין
השאר חדרי לימוד ,משרדים חדר אוכל וספריה( ,בבניין הצפון
מערבי נשוא התכנית ומגורים בבניין הדרום מזרחי בהתאם
לקיים בשטח במגרש .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן השאר בניה .10 .הסבת
שטחי חניה מאושרים לשטחים עיקריים תוך ביטול מקומות
החניה המאושרים לבניין הצפון מערבי במפלס  +0.00וצירוף
שטחים אלה לטובת משרדים והנהלה בקומת הכניסה.
 .11קביעת הוראות בגין מבנה ובניה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4348
בתאריך .11/09/2007
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.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 10546
שם התכנית :שינוי ייעוד וקביעת בינוי לבניית בניין
בן  4קומות ,שכ' ג'בל אל מוכבר
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' ,10546
שינוי לתכנית /2683א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
ג'בל אלמכבר; קואורדינטות :אורך  ,223/700 - 223/650רוחב
 ;629/350 - 629/300הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים  6למגורים
מיוחד .2 .קביעת בינוי לבניית בניין בן  4קומות למגורים לשם
יצירת  4יח"ד .3 .קביעת בינוי בעבור בניה חדשה .4 .קביעת
שטחי בניה בהיקף של  723.94מ"ר מהם  637.97מ"ר שטחים
עיקריים ו– 85.97מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי קווי בניין חדשים
לבניה חדשה .6 .הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות ל– 4קומות.
 .7קביעת שימוש בעבור מגורים .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .9 .קביעת תנאים למתן השאר 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

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון 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 אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 10717
שם התכנית :הכשרת עברת בניה ,שינוי ממגורים 5
למגורים מיוחד ,תוספת  3יח"ד ,ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10717שינוי לתכנית .2668
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב ראס
אל עמוד .שכונת חי אלסויח ,ראס אל עמוד; קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  222/950לבין  ,223/000רוחב בין
 630/400לבין  ;630/475הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,29987 :חלקות במלואן.3-1 :
מטרת התכנית .1 :הכשרת חריגות בניה על בניין שנבנה
בהיתר מספר  05356משנת  ,1979והשאר מספר  06199לתוספת
בניה משנת  .2 .1980שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור
מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי בעבור התאמה למצב קיים.
 .4קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  535.50מ"ר ,מהם
 456.49מ"ר שטחים עיקריים ו– 79.01מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי
קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים ,בקונטור הבניין הקיים.
 .6הגדלת מספר יח"ד מ– 3יח"ד ל– 6יח"ד .7 .הגדלת מספר
הקומות מ– 2קומות ל– 4קומות מעל מפלס  .8 .0.00קביעת
שימושים בעבור :א .מגורים .ב .הפקעה להרחבת כביש.
ג .מעבר להולכי רגל .9 .קביעת תנאים למתן השאר בניה :א .הדרך
המאושרת ומעבר להולכי רגל יירשמו על שם עיריית ירושלים.
ב .המבנה )מחסן( והגדר הבנויים בתחום הדרך המאושרת
ייהרסו .ג .יש לקבל חוות דעת מחודשת של אגף תושי"ה בגין
מספר מקומות החניה הנדרש ליח"ד המוצעות .ד .הכנת תכנית
לצורכי רישום )תצ"ר(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5621התשס"ז ,עמ' ,1339
בתאריך .30/01/2007
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.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11963
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבות דיור ,רחוב
אדם  ,14תלפיות מזרח
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'  ,11963שינוי לתכנית .2820
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אדם  .14שכונת תלפיות מזרח; קואורדינטה  - Xדרום צפון -
 ,628/425קואורדינטה  Yמערב מזרח  ;221/950 -הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30178 :חלקה במלואה .135 :גוש ,30211 :חלקה במלואה.8 :
מטרת התכנית :הרחבת דיור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :מאזור מגורים  2למגורים ג' .2 .קביעת בינוי
לתוספות בניה כמפורט להלן :קביעת בינוי להרחבת יח"ד
קיימות במפלסים  ,+11.00 ,+8.25 ,+5.50 ,+2.75 ,± 0.00בהתאם
לנספח הבינוי .קביעת בינוי לשם בניית מחסנים במפלס
 .±0.00קביעת בינוי לתוספת מעלית חיצונית בחזית מזרחית.
 .3קביעת קווי בניין לבניה כאמור .4 .הגדלת שטחי בניה
בשטח התכנית וקביעתם ל– 1,058מ"ר מתוכם  824מ"ר שטחים
עיקריים ו– 234מ"ר שטחי שירות .5 .הגדלת מספר קומות
מ– 3קומות ל– 4קומות מעל קומת קרקע .6 .קביעת השימושים
בשטח למגורים .7 .קביעת הוראות בינוי .8 .קביעת תנאים
למתן השאר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי 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-

1651

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12097
שם התכנית :הרחבת דיור ל– 12יח"ד בבניין,
רח' הסביון  ,9שכונת עיר גנים ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12097שינוי לתכניות .62 ,1035 ,2561
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הסביון  .9עיר גנים ב'; קואורדינטה  ,215/775מערב מזרח
 ,Yקואורדינטה  ,629/050דרום צפון  ;Xהכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30438 :חלקה במלואה.49 :
מטרת התכנית :קביעת הרחבת דיור בעבור  12הדירות
בבניין ,כולל תוספת קומה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
מיוחד למגורים ב' ) לפי מבא"ת( .ב .קביעת בינוי בעבור הרחבת
דיור ל– 12יח"ד קיימות .ג .הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות
ל– 3קומות לשם הרחבת יח"ד של קומה א' .ד .קביעת קווי בניין
בעבור תוספות הבניה .ה .הגדלת הצפיפות .ו .קביעת תנאים
למתן השאר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4257
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.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12289
שם התכנית :שינוי מאזור מגורים  7לאזור מגורים א',
בניית בניין למגורים ,רמת מוצא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12289שינוי לתכנית /945ג.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
המתנחלים בהר .שכונת מוצא תחתית; קואורדינטות
 ,X-216/000קואודינטות  ;Y-633/360מגרש מספר  ;40הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש ,30311 :חלקה במלואה.40 :

1652

מטרת התכנית :בניית בניין למגורים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  78לאזור מגורים א' .2 .קביעת בינוי לבניין המגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' ,3646
בתאריך .23/07/2007
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' 11321
שם התכנית :הגדלת שטחי בניה ומספר קומות 5 ,יח"ד,
שכונת עיסוויה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11321שינוי לתכנית .2316
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים.
רחוב עיסוויה .שכונת עיסוויה; קואורידנטות לפי רשת
ישראל החדשה :אורך בין  ,224/000-223/925רוחב בין
 ;634/050-634/000הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית .1 :הגדלת שטחי הבניה ומספר הקומות
המותרים למטרת מגורים .2 .שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  5לאזור מגורים  .2ב .שינוי ייעוד
משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים  .3 .2קביעת בינוי בעבור
תוספת שתי קומות חדשות מעל בניין קיים .4 .קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  382מ"ר מהם  344.5מ"ר שטחים עיקרים
ו– 37.5מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין
חדשים .6 .קביעת מספר יח"ד מרבי ל– 5יח"ד לכל החלקה.
 .7הגדלת מספר הקומות מ– 2הקומות המאושרות ל– 3קומות
מעל המפלס  .8 .00קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן השאר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/10/2006ובילקוט הפרסומים  ,5573התשס"ו ,עמ' ,4868
בתאריך .04/09/2006
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.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11501
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים  5למגורים מיוחד,
הוספת  4יח"ד לבניין ואדי אל גוז ,רח' אל מונטבי 19

מטרת התכנית .1 :קביעת בינוי לתוספת קומה על הגג
לשם הרחבת יח"ד שמתחת .2 .קביעת תוספת שטחי בניה
בהיקף של  157.3מ"ר שטחים עיקרים .3 .הגדלת מספר הקומות
מ– 3קומות מעל ה– 0.00ל– 4קומות מעל ה– .4 .0.00קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .5 .קביעת תנאים למתן השאר בניה.
 .6קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11501שינוי לתכנית .2639

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,3991
בתאריך .20/08/2007

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
ואדי אל גוז ,רח' אל מונטבי בית מספר  ;19קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  222/525לבין  ,222/575 -רוחב
בין  633/150לבין  ;633/250 -הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30518 :חלקות במלואן:
.30 ,26
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים  5לאזור
מגורים מיוחד לשם הוספת  4יח"ד לבניין מגורים קיים ,סך
הכל  8יח"ד .2 .הוספת קומה מעל מפלס  ±0.00וקומה אחת
מתחת למפלס  ±0.00לשם הוספת  4יח"ד לבניין מגורים קיים.
 .3קביעת בינוי בעבור תוספת קומות  +שטחי איחסון וחניה.
 .4קביעת תוספת שטחי בניה לכדי  1,140מ"ר מהם  931מ"ר
שטחים עיקריים ו– 208מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי קווי הבניין
וקביעת קווי בניין חדשים .6 .תוספת של  4יחידות דיור.
 .7הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות ל– 3קומות מעל ,וקומה
אחת מתחת למפלס  .8 .0.00קביעת שימושים למגורים.
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .10 .קביעת תנאים
למתן השאר בניה .11 .קביעת שטחים למבנים ,לאחסנה וחניה
על גבם.12 .קביעת מיקום לחניה פתוחה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5627התשס"ז ,עמ' ,1539
בתאריך .07/02/2007
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' 11698
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספת קומה על הגג,
הרחבת יח"ד ,זכרון משה ,רח' שלום שרעבי 24
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11698שינוי לתכניות /2874 ,2874ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
שלום שרעבי שלום  .24שכונת זכרון משה; קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  ,220/500 - 220/450רוחב בין
 ;632/925 - 632/875הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גושים וחלקות:גוש ,30068 :חלקה במלואה.21 :

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/105/ש
שם התכנית :דירות במדרון
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 בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/105/ש,
שינוי לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .כל מרחב
תכנון בני ברק.
מטרת התכנית :קביעת הוראות חדשות בדבר בניית דירות
מדרון בבנייני מגורים ,במקומן של הוראות התכנית הראשית
בעניין זה ,ובהתחשב בשיפוע המגרש ,ולרבות בנושאים דלהלן:
 .1מספר מרבי של דירות מדרון .2 .ממוצע שטח עיקרי של
סך הכל דירות השיפוע .3 .תכסית מרבית של דירות המדרון.
 .4מספר מרבי של קומות דירות מדרון .5 .הוראות מיוחדות
למגרשים פינתיים .6 .הוראות מיוחדות למגרשים בעלי שיפוע
צד .7 .קביעת תנאים למתן השאר .8 .קביעת הוראות לבניית
מחסנים לדיירים .9 .ביטול ההוראות שבסעיף )37ד( בתכנית
הראשית.
עיקרי הוראות התכנית .1 :בהתחשב בשיפוע המגרש
ובהיבטים אדריכליים ,תהא הוועדה המקומית רשאית לאשר
דירות מדרון בבנייני מגורים במגרשים מדרוניים ,פינתיים או
בעלי שיפוע צד שבהם השיפוע הינו לפי הקבוע בתכנית זו,
ובהתאם להוראות כדלהלן :א .דירות המדרון ייבנו במפלס או
במפלסים שמתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין .ב .מספר
דירות המדרון המרבי המותר במגרש לא יעלה על  2אזורי
המגורים א' ו–ב ,1ולא יעלה על  4בשאר אזורי המגורים ,וזאת
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בהתאם לתנאים המפורטים בתכנית זו ובטבלה בסעיף .2.2.3
ג .מספר דירות המדרון המרבי המותר בקומה אחת לא יעלה
על  .2ד .במגרשים ששטחם פחות מ– 500מ"ר תותר בניית דירת
נכה בלבד או דירות מדרון בלבד .ה .גודל מגרש מינימלי ל–2
דירות נכה )בנוסף למדרון( יהיה  600מ"ר .ו .למרות האמור
לעיל בסעיף ד ,במגרשים שבהם הפרש הגובה )לפי הגדרות
תכנית זו( עולה על  6מ' ,הוועדה המקומית תהא ראשית
לאשר גם דירות מדרון וגם דירות נכה ,בכפוף להסדרת כל
מקומות החניה ובהתאם לקריטריונים לבניית דירות נכה.
ז .דירות המדרון יהיו מעבר למניין הדירות המותר במגרש
לפי תכנית תקפה החלה על המגרש .ח .השטחים העיקרים,
שטחי השירות ושטח הסוכות של דירות המדרון יהיו מעבר
לשטחים המותרים במגרש לפי תכנית תקפה החלה על המגרש.
ט .גובה קומת דירת המדרון לא יפחת מגובה הקומות שמעל
הכניסה הקובעת לבניין ,לפי תכניות תקפות .י .תותר בנייתן של
דירות שיפוע לפי הוראות תכנית זו בבניינים חדשים וקיימים,
בהתאם לתנאים המפורטים בטבלה בסעיף  .2.2.3יא .קווי הבניין
של קומות דירות המדרון יהיו לפי קווי הבניין בקומת הכניסה
הקובעת לבניין ,וללא בליטות )לרבות הבליטות המותרות לפי
סעיף )37ט( בתכנית הראשית ,ולמעט סוכות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך ,11
בני ברק ,טל' .03-5776579
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ח545/
שם התכנית :תוספת גלריות במתחם היוצר אזור
התעשיה ,חולון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ח ,545/שינוי לתכנית ח ,4/1/כפיפות
לתכניות ח ,15/1/ח ,1/ח ,201/תגפ/284/א ,ח/4/1/א ,ח,204/
ח.37/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .רחוב החופר ,34
אזור התעשיה חולון; גושים וחלקות :גוש ,6786 :חלקה במלואה:
.9
מטרת התכנית :מתן אפשרות להקמת גלריות בעבור
עסקים במתחם היוצר גם בקומות א' ו–ב' ,והכשרת גלריות
שכבר קיימות.
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עיקרי הוראות התכנית .1 :הגלריות תהיינה עד 40%
מהשטח העיקרי המותר לבניה בקומות א' ו–ב' .2 .סך הכל שטח
הגלריות המותרות במתחם התכנית הינו  8,016מ"ר בקומת
קרקע ,קומה א' וקומה ב' .3 .שטח הגלריות יהיה בנוסף על אחוזי
הבניה המותרים .4 .הגובה המינימלי של הגלריה מרצפתה ועד
התקרה שמעליה לא יפחת מ  2.40מ' והמרווח נטו מרצפת
הקומה לרצפת הגלריה לא יפחת מ  2.75מ' .5 .תוגש בקשה
נפרדת להשאר בניה לכל תוספת גלריה ליחידה עסקית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5700התשס"ז ,עמ' ,3803
בתאריך .08/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון ,טל'  ,03-5027222וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רש1015/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א למגורים מיוחד
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 רמת השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
רש ,1015/שינוי לתכניות רש ,446/רש/210/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון .רחוב
הפרחים  ,21שכונת נווה גן; גבולות התכנית :מדרום -
תל אביב ,מצפון  -רח' הפרחים ,ממזרח  -שביל הולכי רגל,
ממערב  -שב"צ; גושים וחלקות :גוש ,6414 :חלקה במלואה:
.54
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד החלקה מבניית קוטג'ים
)אזור מגורים א' מיוחד( לבניה רוויה שתקרא אזור מגורים ג'.
ב .הפרשת שטח לבניין ציבורי ללא תמורה ברוחב של  2מ' בצד
המערבי של החלקה כתוספת לשב"צ.
עיקרי הוראות התכנית :התרת בניה של בניין בן  5קומות
עד  11יח"ד .השטח הכולל המותר לבניה הוא  1,248מ"ר שטח
עיקרי ,ושטח שירות של  535מ"ר מעל הקרקע ,כמו כן מתחת
לקרקע יבנו עד  3קומות מרתף בתכסית של עד  90%משטח
המגרש .מרתפי דירות הגן יוצמדו לדירות הגן.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ,רמת השרון,
טל' .03-5401434
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

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' אל10/6/195/
שם התכנית :מרכז אזרחי אלעד רובע  ,Dהקצאת
שטחים להקמת בית העיריה ,לשצ"פ ,שצ"פ מיוחד ,חניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' אל ,10/6/195/שינוי לתכנית גז.6/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד .רובע ,D
בתחום השטח שבין הרחובות :רבי עקיבא ,רבי יהודה הנשיא,
מאיר ורש"י; גושים וחלקות :גוש ,5456 :חלקי חלקה.31 :
גוש ,5457 :חלקי חלקה .65 :גוש 5757 :חלקות במלואן,11-7 :
.28 ,26 ,24 ,18
מטרת התכנית .1 :הגדלת אזור המרכז האזרחי לעיר אלעד
תוך שינוי ייעוד אזור מגורים ,והוספת שטח למרכז אזרחי,
לבניין עיריה ,לדיור מוגן ,למסחר ,לשטחים ציבוריים פתוחים
ושטחים פרטיים פתוחים לטובת הציבור ועיצוב המרכז ,כך
שיהווה עוגן למרכז עסקים ,בילוי ותרבות לתושבי אלעד
ואורחיה .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' למרכז אזרחי ,שטח
למרכז אזרחי הכולל שטח פרטי פתוח בשילוב דיור מוגן ,לשטח
לבניין העיריה ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח.
 .3שינוי ייעוד ממרכז אזרחי לחניה ציבורית ,שטח למרכז אזרחי
הכולל שטח פרטי פתוח בשילוב דיור מוגן ,שטח ציבורי פתוח
ושטח לבניין העיריה ,ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי
פתוח .4 .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניין העיריה
ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח .5 .שינוי ייעוד
משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח ולשטח לבניין העיריה
ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח .6 .תכנון התנועה
והקצאת מקומות חניה גם בעבור הציבור וקרית החינוך.
 .7קביעת זכויות ,הוראות בניה ושימושים מותרים בכל מגרש/
מתחם ומגרש/מתחם .8 .קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה.
 .9איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק
התכנון והבניה ,וקביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' הר29/19/1000/
שם התכנית :קביעת ייעודי קרקע לאזור מגורים ג'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
הר ,29/19/1000/שינוי לתכנית הר/במ.600/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,הרחובות:
הכשרת היישוב ,השחר ,נוגה; גושים וחלקות :גוש ,6456 :חלקות
במלואן.344 ,342-340 :
מטרת התכנית .1 :קביעת ייעודי קרקע לאזור מגורים
ג'  67 -יח"ד .2 .קביעת הוראות בדבר איחוד ללא הסכמת
הבעלים ,לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה של חלקות
 344 ,342 ,341 ,340בגוש  .3 .6456קביעת הוראות לתחבורה
וחניה .4 .קביעת הוראות בדבר בינוי ,פיתוח ועיצוב הבינוי.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה .6 .קביעת הוראות בדבר
שלבי ביצוע .7 .הקלה מדרך מספר  40ל– 70מ' בעבור מגורים
וחניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/07/2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס"ד ,עמ' ,3543
בתאריך .01/08/2004
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' ,09-7759666
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' יב4/201/
שם התכנית :מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה,
שירותי מסחר ,תרבות ובילוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יבנה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' יב ,4/201/שינוי
לתכניות זמ ,600/יב.201/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/04/2006ובילקוט הפרסומים  ,5526התשס"ו ,עמ' ,3151
בתאריך .10/05/2006

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עיריית יבנה; גושים
וחלקות :גוש ,4919 :חלקי חלקות .16-14 :גוש ,5738 :חלקות
במלואן ,10 ,6 :חלקי חלקות .11 ,9-7 :גוש ,5739 :חלקי חלקה:
.35

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אלעד ,רח' רבנו ניסים גאון  ,1אלעד  ,48900טל'  ,03-9078102וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז
משולב לתחבורה ,מסחר ,תרבות ובילוי שעות פנאי,
על ידי :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ,שטח
בנייני ציבור מיוחד לרצועת רכבת ,לדרך ולמתנ"ח .שינוי
ייעוד ממתנ"ח לשטח בנייני ציבורי מיוחד ,שינוי ייעוד מדרך
למתנ"ח ,חניה ציבורית ורצועת רכבת ,שינוי ייעוד שטח ציבורי
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פתוח ודרך לרצועת רכבת )בהתאמתו לתכנית מח ,(148/כל
זאת במטרה :א .להרחיב את השטח המיועד למרכז תחבורה
משולב ולשלב בו את תחנת הרכבת המתוכננת בתחום רצועת
הרכבת .ב .להרחיב את השימושים המותרים במתחם ולכלול
בהם שימושים נוספים לשירות אוכלוסיית העיר ואוכלוסיית
המשתמשים בתחבורה הציבורית .ג .לקבוע מגרש ציבורי
מיוחד לפעילויות תרבות ובילוי שעות פנאי .ד .לקבוע זכויות
והוראות בניה במתחם .ה .לקבוע הוראות לשינוי בינוי
ועקרונות מנחים למערך תפקודי משותף להסדרי תנועה וחניה,
לכלל השימושים בתחום התכנית .ו .לקבוע תחום והוראות
לעריכת איחוד וחלוקה שיאושר בתכנית עתידית ,בסמכות
הוועדה המקומית ,הנגזרת מתכנית זו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,70600
טל' .08-9433380
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' כס484/
שם התכנית :פינוי מתחם נחשון ובניית מבני מגורים,
שינוי משב"צ למגורים ג' מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס ,484/פירוט
לתכנית כס ,1/1/כפיפות לתכניות כס/1/1/גג/ג ,כס/1/1/מ/ב,
כס/מק/1/1/גג/ג ,כס/1/1/גז ,כס/מק/1/1/דג ,כס/1/1/גג/א,
כס/1/1/גג/ב ,כס/1/1/מ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם; כפר סבא .רחוב נחשון
 ;8 ,6 ,4 ,2קטע רחוב נחשון התחום על ידי רחוב התחיה במערב
ורחוב ירושלים במזרח; קואורדינטה  ,X 191/185קואורדינטה
 ;Y 675/752גושים וחלקות :גוש ,6441 :חלקה במלואה.14 :
מטרת התכנית :פינוי מתחם נחשון ובניית מבני מגורים
בגובה עד קרקע  + 8 +גג קומות ,סך הכל  66יח"ד בשטח
המתפנה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור
למגורים ג' מיוחד .2 .קביעת זכויות והוראות בניה .3 .קביעת
הנחיות להסדרי תנועה וחניה .4 .קביעת שלבים לביצוע.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
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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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,135כפר סבא
 ,44100טל' .09-7649175
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 נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' נס3/136/
שם התכנית :מתחם השוק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נס ציונה מופקדת תכנית מפורטת מס' נס ,3/136/שינוי לתכניות
נס ,1/1/נס.90/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה .מצפון -
רחוב המלאכה ותחנה מרכזית ,מדרום  -רחוב בן גוריון ודרך
יצחק רבין ,ממזרח  -רחוב זרובבל ,ממערב  -רחוב ויצמן; גושים
וחלקות :גוש ,3637 :חלקות במלואן,725 ,723-713 ,702-696 ,48 :
 ,732 ,729-727חלקי חלקות .726 ,5 :גוש ,3842 :חלקי חלקות,19 :
 .31גוש ,3850 :חלקות במלואן ,95 ,80-78 :חלקי חלקות,50 ,49 :
.100 ,87 ,86 ,83 ,82
מטרת התכנית .1 :קביעת מתחמים לפינוי תוך שינוי ייעוד
הקרקע לצורך בניית שכונת מגורים ,אזור מסחרי ואזור מסחרי
מיוחד .2 .הקצאת שטחים לצורכי ציבור ,כגון :מבני ציבור,
שטחים ציבוריים פתוחים ,דרכים וכד' .3 .הסדרת זכויות דרך.
 .4קביעת זכויות בניה ,הוראות בינוי ותנאים להשאר בניה.
 .5קביעת מבנים לפינוי ולהריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה
 ,70400טל' .08-9383810
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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הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' נס115/
שם התכנית :התוויית דרכים באזורים הידועים בשם
קרית התרבות והקניותר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נס ,115/שינוי לתכניות נס ,1/81/נס.81/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה .בין
הרחובות :וייצמן ,השריון ,עמק השושנים; גושים וחלקות:
גוש ,3844 :חלקי חלקות .82 ,72 :גוש ,3845 :חלקות במלואן,269 :
 ,294 ,293 ,286 ,276-273 ,271חלקי חלקות,290 ,287 ,285 ,268 :
.292
מטרת התכנית .1 :התוויית דרכים ברחובות ביל"ו והשריון
בנס ציונה להסדר מערכת התנועה באזורים הידועים כקרית
התרבות והקניותר ברחוב האירוסים ואזורי המסחר ,והמגורים
שבסביבותיהם תוך שינוי מערכות הדרכים הקיימות וביטול
שטחים ציבוריים פתוחים .2 .קביעת מגרש מסחרי מיוחד
והוראות בניה עליו .3 .קביעת הוראות לבניית חניונים ציבוריים
תת–קרקעיים שישולבו בפיתוח כיכרות פתוחות ושטחים
מסחריים עליהם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4086התשנ"ג ,עמ'  ,1774בתאריך .18/02/1993
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה  ,70400טל'  ,08-9383810וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מד2/7/
שם התכנית :הוספת חלקות שנשמטו בהוראות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מפורטת מס' מד,2/7/
שינוי לתכנית מד.7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות .מודיעין ,כביש מספר  2בקטע שבין כביש מספר
 N13דרומה עד גבול מרחב תכנון מודיעין; גושים וחלקות:
גוש ,5304 :חלקות במלואן .26 ,15 :גוש 5305 :חלקה במלואה.36 :
גוש ,5327 :חלקות במלואן .144 ,143 ,57 :גוש ,5754 :חלקה
במלואה .7 :גוש ,5779 :חלקה במלואה .15 :גוש ,5781 :חלקה
במלואה.11 :
מטרת התכנית :הוספת חלקות שנשמטו בהוראות התכנית
התקפה מד.7/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'  .08-9788444העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מודיעין-מכבים-רעות ,רח' דם המכבים  ,1מודיעין-מכבים-
רעות ,טל' .08-9726045
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 פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' פת87/1232/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור חקלאי לדרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת,87/1232/
שינוי לתכניות פת ,2000/פת/מק.77/1232/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .אזור
תעשיה סגולה ,המשך הרחובות נחשון והירקונים; גושים
וחלקות :גוש ,6354 :חלקי חלקות.198 ,196 :
מטרת התכנית :שינוי לתכניות מיתאר מספר פת,2000/
פת 77/1232/כדלקמן :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לדרך.
ב .יצירת כניסה נוספת לאזור תעשיה סגולה על ידי חיבור רחוב
נחשון לרחוב הירקונים )כביש מספר .(40
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה ,1
פתח תקוה .49100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/7/1210/ג
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים ב' לשב"צ ,תוספת
קומות ,קביעת מספר יח"ד ,קביעת מרתף חניה ,הריסת
מבנים קיימים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/7/1210/ג ,שינוי לתכניות פת ,2000/פת.2/1210/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .החלקה
משתרעת בין הרחובות עין גנים וחזון איש; גושים וחלקות:
גוש ,6404 :חלקה במלואה.102 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5553התשס"ו ,עמ' ,4220
בתאריך .17/07/2006

מטרת התכנית :שינוי לתכנית מיתאר מקומית כדלהלן:
א .בתחום התכנית יבנו  44יח"ד בבניינים של  4קומות על
עמודים ,ודירת גג בקומה חמישית בשטח בניה עיקרי של
 .120%ב .קביעת מספר יחידות דיור לכל מגרש :במגרש :1
 9יח"ד .במגרש  9 :2יח"ד .במגרש  13 :3יח"ד .במגרש :4
 13יח"ד .ג .הריסת מבנים קיימים .ד .שינוי ייעוד שטח לבניין
ציבורי ,לאזור מגורים ב' ,ואזור מגורים ב– 2לשטח לבניין
ציבורי עם זכות מעבר להולכי רגל דרך שטח ציבורי פתוח.
ה .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ,לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק
התכנון והבניה .ו .קביעת אחוזי בניה :במגרשים 120% 2-1
שטח עיקרי ,במגרשים  120% 4-3שטח עיקרי.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין  ,48036טל'  ,03-9007289וכל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1772
בתאריך .26/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/1/1/ב1/
שם התכנית :תקן חניה למגורים בבניה חדשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/1/1/ב,1/
שינוי לתכנית רצ/1/1/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב התכנון של
ראשון לציון.
מטרת התכנית :קביעת תקן חניה למגורים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רנ ,3/2009/שינוי לתכנית רנ/במ.2/2009/

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון
לציון  ,75264טל' .03-9547577

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין רחוב
נווה אפק; גושים וחלקות :גוש ,5441 :חלקות במלואן,244 - 1 :
 .601 - 552גוש ,5442 :חלקות במלואן,340 - 335 ,328 - 245 :
 .899 - 668 ,422 - 361גוש ,5443 :חלקות במלואן,334 - 329 :
.943 - 900 ,666 - 602 ,551 - 423 ,360 - 340

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 ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רנ3/2009/
שם התכנית :נוה אפק הצבאית  -תוספת הגדלת שטח
הבניה המותר לצורך הרחבת בתים קיימים ללא שינוי

מטרת התכנית :המתייחסות לכל דגמי הבתים :דגם
סטודיו ,ריסקין וקוטג' טורי .א .הגדלת שטח הבניה המותר
)שטחים עיקריים ושטחי שירות( לצורך הרחבת בתים קיימים,
ללא שינוי בייעוד הקרקע ,במספר יחידות הדיור ובשטחי
המגרשים .ב .תוספת שטחים לבניית מרתפים וחדרי עליית
גג בבתים הקיימים .ג .שינוי קוי בניין מעל ומתחת לקרקע.
ד .קביעת הוראות בניה להקמת חניות מקורות ,שטחי שירות
ומחסנים במגרשים עד גבול המגרש .ה .קביעת הוראות בניה
להקמת פרגולות עד לשטח של  30מ"ר .ו .קביעת הוראות בניה
לתוספת חדרי עליית גג בחלל הגגות או על גבי גגות שטוחים.
ז .קביעת הוראות בניה לתוספת גג רעפים לגגות שטוחים .ח.
שינוי של הוראות הבינוי והעיצוב כדלקמן .1 :במקום עד 2
קומות בבניין יותרו  3קומות בתוספת מרתף כשהקומה ה–3
תיועד כחדר עלית גג בלבד בחלל הגגות המשופעים או בגגות
שטוחים .2 .גובה המרבי המותר יהיה  9.6מ' .3 .במקום גגות
משופעים עד  40%יותר שיפוע של עד  .4 .60%תותר פתיחת
דלת בהיתר בקומה שניה מעל גג חדר הביטחון/ממ"ד.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ4/24/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ,4/24/1/
שינוי לתכניות רצ ,24/1/רצ/24/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
שמחה הולצברג .שכונת קרית שמחה הולצברג; גושים וחלקות:
גוש ,6288 :חלקות במלואן,30-28 ,26-20 ,18 ,14 ,13 ,3-11 :
,194-165 ,162-147 ,56 ,55 ,53 ,47-44 ,42 ,40 ,39 ,36-32
.231-210 ,207 ,202-200

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים
בהסכמת בעלים .ב .קביעת זיקת הנאה למעבר תשתית ,ניקוז,
הולכי רגל ורכב במגרשים למגורים כמסומן בתשריט .ג .קביעת
זיקת הנאה ברצועת השפ"פ הגובלת ברחוב הפלמ"ח למעבר
הולכי רגל ולמעבר רכב בעבור הכניסה לחניה ליח"ד הצמודות
לרח' הפלמח בלבד .ד .שינוי בהוראות הבניה ,כך שגובה מבנה
יהיה עד  10.5מ' ,לא תותר קומת עמודים .ה .שינוי בשטח מגרש
מינימלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל' .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון
לציון  ,75264טל' .03-9547577
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/6/1/ב7/
שם התכנית :שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ג' ,הריסת
מבנים בפועל  -כמסומן בתשריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/6/1/ב ,7/שינוי לתכניות רצ/6/1/ב ,רצ ,1/1/רצ/1/1/ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון.
הרחובות שמעון ישראלי ויצחק העמית; גושים וחלקות:
גוש ,5033 :חלקה במלואה.64 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח בניה ציבורית לאזור
תעשיה נקיה ו/או מסחר ו/או משרדים .ב .קביעת הוראות
וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5619התשס"ז ,עמ' ,1263
בתאריך .24/01/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טל'  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/550/ב6/9/
שם התכנית :קביעת מס' יח"ד ,קביעת תקן חניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/550/ב ,6/9/שינוי לתכנית רח/550/ב ,9/כפיפות לתכנית
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחוב
בוסתנאי  ;4קואורדינטה מערב  ,645/350מזרח  ,Y -קואורדינטה
דרום  ,182/385צפון  ;X -גושים וחלקות :גוש ,3703 :חלקה
במלואה.665 :
מטרת התכנית .1 :קביעת מספר יחידות דיור מ– 7יח"ד
ל– 8יח"ד .2 .קביעת תקן חניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .שד'
ירושלים  ;48גושים וחלקות :גוש ,3930 :חלקה במלואה.89 :

עיקרי הוראות התכנית :שינוי מספר יחידות דיור מ– 7יח"ד
ל– 8יח"ד ללא צורך בהקמת חניון תת–קרקעי ותיקון תקן חניה
ל– 1.5חניות/יח"ד .שאר הוראות תכנית רח/550/ב 9/יחולו
בשטח התכנית ללא שינוי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1773
בתאריך .26/02/2007

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5620התשס"ז ,עמ' ,1317
בתאריך .25/01/2007

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טל'  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ג'.
ב .הריסת מבנים בפועל  -כמסומן בתשריט.

מרחב תכנון מקומי רחובות
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ17/8/168/
שם התכנית :שינוי משטח בניה ציבורית לאזור
תעשיה נקיה ו/או מסחר ו/או משרדים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/550/ד8/20/
שם התכנית :תוספת שטח לחדר יציאה לגג בקומה
שישית ,מרפסת מקורה בקומה שישית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ ,17/8/168/שינוי לתכניות רצ ,3/8/168/רצ.1/1/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח 550/ד ,8/20/שינוי לתכנית רח/550/ד.20/

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

1659

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רח' יעקובזון ;5
גושים וחלקות :גוש ,3704 :חלקה במלואה.270 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ חולדה .תחנת
שאיבה; גושים וחלקות :גוש ,3148 :חלקי חלקות.9 ,7 :

מטרת התכנית .1 :תוספת שטח לחדר יציאה לגג בקומה
שישית ,בשטח של  14.90מ"ר .2 .מרפסת מקורה בקומה שישית
בשטח של  32.45מ"ר לדירה דרום מערבית הקיימת בקומה
חמישית שישית.

מטרת התכנית :הקמת תחנת שאיבה בקיבוץ חולדה ,על
ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית כדלקמן .1 :קביעת שטחים
למיתקנים הנדסיים .2 .קביעת דרך חדשה .3 .קביעת הוראות
וזכויות בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/10/2005ובילקוט הפרסומים  ,5467התשס"ו ,עמ' ,740
בתאריך .08/12/2005

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/04/2003ובילקוט הפרסומים  ,5189התשס"ג ,עמ' ,2558
בתאריך .27/05/2003

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר,
בית חשמונאי  ,99789טל'  ,08-9274040וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א89/
שם התכנית :הגדלת מספר יח"ד ,הגדלת שטחים
עיקריים ,שינוי בקווי הבניין ,קביעת הוראות
וזכויות בניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שד2/10/101/
שם התכנית :צור נתן

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א ,89/שינוי לתכניות רח/2000/י ,רח/2000/ג,
רח/750/א ,כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחוב מוסקוביץ
 25פינת רח' ש' בן ציון; קואורדינטה מערב מזרח  ,Y -קואורדינטה
דרום צפון  ;X -גושים וחלקות :גוש ,3702 :חלקה במלואה.69 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד חלקה מאזור מגורים ב'
לאזור מגורים ג' .2 .הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות
בתחום התכנית מ– 5יח"ד ל– 8יח"ד .3 .הגדלת השטחים
העיקרים המותרים בתחום התכנית מ– 685מ"ר ל– 880מ"ר,
 110מ"ר עיקרי ליח"ד .4 .שינוי בקווי הבניין כמפורט בתשריט.
 .5קביעת זכויות והוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שטח עיקרי ממוצע לדירה לא
יפחת מ– 110מ"ר .2 .גימור המבנה יהיה בגימור קשיח באישור
מהנדס העיר .3 .קווי הבניין יהיו בהתאם למצוין בתשריט.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שד ,2/10/101/שינוי לתכניות שד ,10/101/שד/10/101/א,
משמ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צור נתן; גושים
וחלקות :גוש ,8902 :חלקי חלקה .8 :גוש ,8907 :חלקי חלקות:
.11 ,2
מטרת התכנית :הרחבת מושב צור נתן על ידי תוספת של
 92יח"ד ,סך הכל .1 .שינוי ייעוד קרקע :משטח מבני משק ומשטח
פרטי פתוח ל :א .אזור מגורים א' ) 36מגרשים חד–משפחתיים(
  36יח"ד .ב .אזור מגורים א' מיוחד )סך הכל  28מגרשיםדו–משפחתיים(  56 -יח"ד .ג .לדרכים ,דרך חקלאית ,ודרך
משולבת .ד .ליער נטע אדם .2 .ביטול דרך חקלאית )מובילה
לאתר מקורות( .3 .קביעת שימושים ותכליות לכל אזור ושטח.
 .4קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה .5 .קביעת זכויות בניה.
 .6קביעת תנאים לפיתוח האזורים והשטחים ושלבי ביצוע.
 .7איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בהתאם להוראות סעיף ג',
סימן ז' ,לחוק התכנון והבניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5676התשס"ז ,עמ' ,3037
בתאריך .05/06/2007

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/12/2004ובילקוט הפרסומים  ,5365התשס"ה ,עמ' ,1497
בתאריך .08/02/2005

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,נוה ירק  ,45100טל'  ,03-9000500וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' גז15/14/
שם התכנית :תחנת שאיבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' גז ,15/14/שינוי לתכנית גז.6/14/
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' שד2/156/
שם התכנית :זכויות בניה לחממה ,משתלה ומחסן
חקלאי על אדמה חקלאית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
שד ,2/156/שינוי לתכנית שד.1000/

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מקומי
דרום השרון; גושים וחלקות :גוש ,7633 :חלקי חלקה.50 :
מטרת התכנית .1 :קביעת זכויות בניה לחממה ,משתלה
ומחסן חקלאי על קרקע חקלאית .2 .הקלה בקו בניין מכביש 444
מ– 80מ' ל– 40מ' .3 .הקלה בקו בניין מכביש  6מ– 150מ' ל– 75מ'.
 .4קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/12/2004ובילקוט הפרסומים  ,5367התשס"ה ,עמ' ,1620
בתאריך .15/02/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,נוה ירק  ,45100טל'  ,03-9000500וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' זמ3/1/63/598/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים א'

מטרת התכנית .1 :שינוי שטח מגרש מינימלי מ– 400מ"ר
ל– 370מ"ר לפי מצב הבעלות הקיים בשטח .2 .שינוי קווי בניין
לפי המצב הקיים וכמסומן בתשריט .3 .הגדלת אחוזי בניה
במגרש )א) (9ב (9ל– 42%בקומת קרקע ,קומה א' וקומה ב' ,סך
הכל  126%בכל הקומות במקום  .4 .105%הגדלת אחוזי בניה
במגרש ) 40% (7בקומת קרקע ,קומה א' וקומה ב' ,סך הכל 120%
בכל הקומות במקום  .5 .90%הגדלת אחוזי בניה במגרש )(10
 38%בקומת קרקע ,קומה א' וקומה ב' ,סך הכל  114%בכל
הקומות במקום  .6 .90%שינוי ייעוד משביל למגורים ג' ולדרך
משולבת .7 .שינוי ייעוד מגורים ג' לדרך משולבת .8 .קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5550התשס"ו ,עמ' ,4120
בתאריך .09/07/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' זמ ,3/1/63/598/שינוי לתכנית זמ.1/63/598/

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ2051/
שם התכנית :קביעת שב"צ באזור מבני הציבור
הקיימים ,כיכר ודרך גישה למרכז עסקים ,שצ"פ

מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים א'.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ ,2051/שינוי
לתכנית ממ ,2016/ממ ,2013/ממ ,1420/ממ.2006/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית גן
יבנה; גושים וחלקות :גוש ,556 :חלקות במלואן.84 ,83 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5629התשס"ז ,עמ' ,1631
בתאריך .15/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה ,ביל"ו סנטר ,קרית עקרון  ,70500טל'  ,08-9414044וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש212/1/7/
שם התכנית :שינוי שטח מגרש מינימלי ,שינוי
קווי בניין ,חלוקת מגרש  9לשני מגרשים ,הגדלת
אחוזי בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש ,212/1/7/שינוי לתכניות מש ,0/1/7/מש5/644/1/7/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה; גושים
וחלקות :גוש ,7861 :חלקי חלקה ;43 :מגרשים 9-7 :בהתאם
לתכנית מש5/644/1/7/ג.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית דגן .שדרות מנחם
בגין ,בית דגן; גושים וחלקות :גוש ,6075 :חלקי חלקות,19 ,18 :
 .369 ,198 ,152 ,62גוש ,6100 :חלקה במלואה ,71 :חלקי חלקות:
 .97 ,83 ,75-72 ,70 ,69גוש ,6101 :חלקי חלקות,62 ,61 ,4-2 :
 .75גוש ,6102 :חלקות במלואן ,29-12 :חלקי חלקות.36 ,11-8 :
גוש ,6103 :חלקות במלואן ,73-69 ,3-1 :חלקי חלקות,11 ,8-4 :
 .126 ,122 ,114 ,112 ,68 ,67גוש ,6104 :חלקות במלואן,21-1 :
 ,31-28 ,25 ,24חלקי חלקות .32 ,27 ,26 ,23 ,22 :גוש ,7208 :חלקי
חלקות.30 ,29 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מדרך לשטח ציבורי פתוח,
לאזור מגורים ג' ,לשטח לבנייני ציבור ,לאזור מסחרי ולמרכז
אזרחי .2 .שינוי ייעוד אזור מסחרי למרכז אזרחי ולדרך.
 .3שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח למרכז מסחרי ולדרך.
 .4שינוי ייעוד אזור מגורים א' לשטח ציבורי פתוח .5 .שינוי
ייעוד אזור לתכנון בעתיד לשטח לבנייני ציבור ,לאזור מגורים
ג' )סך הכל  15יח"ד( ,לדרך ושצ"פ .6 .קביעת כיכר ודרך גישה
למרכז העסקים .7 .קביעת זכויות והוראות בניה .8 .קביעת
שצ"פ לשמירה על מעבר לנגר עילי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה
 ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ17/3098/
שם התכנית :תוספת שטח עיקרי ושטח שירות
ל– 2יח"ד בקומת הגג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ,17/3098/
שינוי לתכנית ממ/במ.3098/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .רחוב
יוני נתניהו  ,26שכונת משהיב; קואורדינטה ,X = 664/900 -
קואורדינטה  ;Y = 186/525 -גושים וחלקות :גוש ,6392 :חלקי
חלקה.47 :
מטרת התכנית :תוספת שטח לחדרים קיימים על הגג של
 2יח"ד קיימת כדלקמן :א .תוספת של  32.52מ"ר שטח עיקרי
) 16.26מ"ר לכל יח"ד( .ב .תוספת של  14.18מ"ר שטח השירות
) 7.09מ"ר לכל יח"ד( ,סך הכל תוספת שטח  -עיקרי  +שירות
  46.7מ"ר.עיקרי הוראות התכנית :לחדרים קיימים על גג נוסף שטח
עיקרי של  32.52מ"ר ,על ידי תוספת  3קירות  +גג ,כמו כן
תוספת של  14.18מ"ר שטח שירות על ידי תוספת גג למעטפת
קיימת ,סך כל התוספת  46.70 -מ"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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה
 ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' עח41/15/
שם התכנית :שינוי ממגורים א' בתחום חלקה א'
לשפ"פ המיועד לגינון ונטיעות ,מעבר להולכי רגל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
עח ,41/15/שינוי לתכניות עח ,17/15/עח ,21/200/עח,36/15/
עח.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יצחק  -שער
חפר )נקודת ציון מרכזית  .(1896/6927נחלה  41לפי תכניות
עח ,17/15/עח ;36/15/גושים וחלקות :גוש ,8214 :חלקי חלקות:
 ;91-89 ,41מגרש 781 :בהתאם לתכנית עח.36/15/
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים א' בתחום
חלקה א' לשטח פרטי פתוח למגרש  781המיועד לגינון ונטיעות,
מעבר הולכי רגל וכלי רכב ,וכן מעבר קווי תשתית בלבד.
ב .ביטול זיקת מעבר בתחום חלקה א' לטובת מגרש .781
ג .איחוד וחלוקה לפי סימן ז' ,פרק ג' לחוק התכנון והבניה,
בהסכמת בעלי הקרקע על כל שטח התכנית .ד .הסדרת קו בניין
לפי בניה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/11/2006ובילקוט הפרסומים  ,5597התשס"ז ,עמ' ,576
בתאריך .20/11/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר ,מדרשת רופין  ,40250טל'  ,09-8981556וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' שה37/
שם התכנית :מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב
עמק איילון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שהם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' שה ,37/שינוי
לתכניות גז/במ ,10/69/שה.12/9/69/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם .רחוב
עמק איילון .מצפון מזרח לשכונת חמניות .גבול הצפוני:
רח' עמק אילון .גבול התכנית הדרומי :שטח ציבורי פתוח וגן
ארכיאולוגי; גושים וחלקות :גוש ,6848 :חלקי חלקות.3 ,1 :
מטרת התכנית :א .הקמת מרכז מסחרי שכונתי .ב .הקמת
מתחם מגורים של  44יח"ד בארבעה מגרשי מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח לתכנון
בעתיד למגורים ב' ,למסחר ,לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
ב .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב' ,למסחר
ולדרכים .ג .שינויי ייעוד מאזור מבני ציבור למסחר ולשטח
ציבורי פתוח .ד .קביעת זכויות והוראות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שהם ,שהם  ,73142טל' .03-9723013
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 שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר/204/ח
שם התכנית :הגדלת זכויות הבניה לצורכי שימושים
עיקריים ,הוספת קומת גלריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר/204/ח ,שינוי
לתכנית בר/בת/204/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ניר גלים .אזור תעשיה
ניר גלים; גושים וחלקות :גוש ,470 :חלקי חלקה.31 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה לשטחים עיקרים
מ– 80%ל– 82%להוספת קומת גלריה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר
.60948
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית עובד .בית עובד
מועצה אזורית גן רווה; גושים וחלקות :גוש ,3743 :חלקה
במלואה.6 :
מטרת התכנית :קביעת הוראות וזכויות בניה לקרקע
חקלאית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר
.60948
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 שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בר7/152/
שם התכנית :שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה
בשטחים המיועדים לאזור מגורים א' ושפ"פ ,בית חנן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בר.7/152/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית חנן .מועצה
אזורית גן רווה במושב בית חנן; גושים וחלקות :גוש,3739 :
חלקות במלואן ,124 ,117 :חלקי חלקות114 ,113 ,111 ,110 :ג,115 ,
 .231 ,156 ,122 ,121גוש ,3740 :חלקי חלקה .14 :גוש ,3742 :חלקי
חלקות.99 ,96 ,95 ,93 ,79 ,78 ,77 ,71-69 ,64 ,63 ,61 ,60 ,23 ,6-3 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים א' ,לדרכים ולשטח פרטי פתוח .ב .שינוי ייעוד משטח
מגורים בנחלות ומשטח חקלאי לדרכים .ג .קביעת הוראות
בניה בשטחים המיועדים לאזור מגורים א' ולשטח פרטי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4668התשנ"ח ,עמ'  ,4666בתאריך .04/08/1998
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר  ,60948וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר268/
שם התכנית :קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית,
לחממות למחסן חקלאי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר.268/

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ/15/1/6/א
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח למרכז אזרחי ל :דרך,
מסחר ,מגורים ,שצ"פ ,שב"צ ,חניה ,הנחיות לשימור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/15/1/6/א,
שינוי לתכניות הצ ,22/1/6/הצ.0/1/6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אליכין .הרחובות
שבזי ,הנורית ,החצב ,הציפורן ,בין הרחובות שבזי במערב,
הציפורן במזרח ,הנורית בצפון והחצב בדרום; גושים וחלקות:
גוש ,7922 :חלקות במלואן ,270 ,266 ,265 :חלקי חלקה.283 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח למרכז אזרחי דרך
משולבת ושטח ציבורי פתוח ,לאזור מסחרי ,בית אבות ,שטח
לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ודרכים .ב .איחוד וחלוקה
מחדש לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה ,בהסכמת
בעלי הקרקע .קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש.
ג .ביטול דרך משולבת .ד .הקטנת קו בניין ברחובות שבזי ונורית
מ– 5מ' ל– 2או  0מ' כמסומן בתשריט .ה .הנחיות פיתוח לשטח
ציבורי פתוח שישמש כגן וכיכר לאזור המסחרי ולבניין
המועצה .ו .קביעת הוראות ומגבלות בניה ,ובכללם הוראות
להריסת מבנים 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 לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום נתניה
.42504
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 שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ17/1/10/
שם התכנית :לקבוע במגרש  88זכויות בניה למרתף
)בהתאם לקיים(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ ,17/1/10/שינוי לתכניות הצ/במ ,300/1/10/צש/במ/
 ,300/22/1צש/מק/300/22/1/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה; גושים
וחלקות :גוש ,7884 :חלקי חלקה ;4 :מגרש 88 :בהתאם לתכנית
הצ /במ.300/1/10/
מטרת התכנית :לקבוע במגרש  88זכויות בניה למרתף
)בהתאם לקיים( מתחת למבנה הקיים בהיתר ,ובקווי בניין
חוקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס"ה ,עמ' ,4214
בתאריך .13/09/2005

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור תעשיה דרום נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16793/
שם התכנית :בנה ביתך  -שכונה מזרחית ,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 :א .הסדרת  10מגרשי מגורים חד/
דו–משפחתיים .ב .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 לפי 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 בית שאן ,רח' ירושלים הבירה ,9
בית שאן ,טל' .04-6489414
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 טבריה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14903/
שם התכנית :מתחם גני מנורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג 14903/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  25/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5563התשס"ו ,עמ'
 ,4557בתאריך .09/08/2006
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה; גושים
וחלקות :גוש ,15346 :חלקות במלואן ,87-80 :חלקי חלקה.191 :
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ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מטרת התכנית :הכנת תכנית מפורטת לפי תמא ,13ובהתאם
לדרישת תכנית מיתאר ג ,287/הקמה ופיתוח של אזור מלונאות
ונופש הכולל  360מיטות בשני בתי מלון  +מבנים נלווים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה טבריה ,רח' טבור הארץ ,טבריה ,טל'  ,04-6739526וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג6927/
שם התכנית :מבנן 9א ,עין שרה ,נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,6927/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  06/03/1994ובילקוט הפרסומים  ,4332התשנ"ה ,עמ'
 ,4769בתאריך .07/09/1995
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה; גושים וחלקות:
גוש ,18133 :חלקות במלואן .14 ,13 ,6 :גוש ,18137 :חלקות במלואן:
.33 ,19
מטרת התכנית :קביעה והקצאה של מגרשים למטרות
בניה ,שטח ציבורי פתוח ,שטח למבני מסחר ושירותי דרך ,מבני
ציבור ודרכים כדי לעצב שכונת מגורים עצמאית במקום.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נהריה ,טל'  ,04-9879827וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14979/
שם התכנית :ייעוד מגרש למלאכה מסחר ומשרדים,
נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14979/שינוי לתכניות ג ,6889/ג.9567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16577 :חלקי חלקות.10 ,5 :
מטרת התכנית :הרחבת שטח לאזור מסחר ומשרדים
ולשטח פרטי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור
חקלאי לאזור מסחר ומשרדים ולשטח פרטי וציבורי פתוח.
 .2הקטנת קו בניין בכביש מספר  79ישן 14) .מ' במקום  25מ'(.
 .3קביעת התכליות המותרות לכל ייעודי הקרקע .4 .קביעת
הוראות בניה חדשות בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/05/2006ובילקוט הפרסומים  ,5531התשס"ו ,עמ' ,3329
בתאריך .23/05/2006

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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.
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16903/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים ,קרית שמונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית שמונה מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16903/שינוי
לתכנית ג.4030/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה; גושים
וחלקות :גוש ,13135 :חלקי חלקות .167 ,164 :גוש ,13195 :חלקי
חלקה.30 :
מטרת התכנית :התאמת ייעודי שטחים וגודלם למצב קיים
בפועל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע שצ"פ
לשטח למגורים א .3ב .איחוד וחלוקה של שטחים .ג .קביעת
הוראות בניה :קביעת צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בניינים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח' הרצל ,37
קרית שמונה ,טל' .04-6942454
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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15421/
שם התכנית :שכונה מזרחית בענה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15421/
שינוי לתכניות ג ,3897/ג ,11616/ג ,6764/ג ,10764/ג,6540/
ג ,13263/כפיפות לתכנית ג.16056/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביענה; גושים
וחלקות :גוש ,18812 :חלקי חלקות.44 ,43 ,19-11 ,9 ,8 :
גוש ,18813 :חלקי חלקות .110-107 :גוש ,18966 :חלקה במלואה:
 ,12חלקי חלקה .6 :גוש ,18973 :חלקי חלקות .57 ,54 :גוש,18974 :
חלקות במלואן ,50-47 ,42 ,41 ,25 ,22-20 ,17-13 ,6 ,1 :חלקי
חלקות .51 ,29-26 ,24 ,23 ,8 ,7 ,5 ,2 :גוש ,18975 :חלקות במלואן:
 ,51-32 ,1חלקי חלקות,63 ,57-54 ,52 ,31 ,30 ,11 ,10 ,8 ,4 :
 .83 ,81 ,74 ,70 ,69גוש ,18976 :חלקי חלקה .96 :גוש ,18977 :חלקה
במלואה ,97 :חלקי חלקות.31-5 ,3-1 :
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ–584
יח"ד .ב .שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מבני ציבור .ג .הקצאת
אזורי שב"צ ,שצ"פ ושפ"פ .ד .ביטול באופן חלקי דרכים קיימות
ומאושרות .ה .התוויית דרכים .ו .הריסת מבנים ועצמים שונים
בתחום שטחים ציבוריים .סככות בחלקה מספר  ,8גוש .18974
ז .ביטול שטח מזערי בית עלמין וייעודו לדרך ציבורית .ח .ייעוד
שטח לאזור מלאכה ומסחר משולב בתעסוקה בלתי מזהמת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לאזור מגורים א' ,מגורים א ,1/מגורים א ,2/מגורים משולב עם
מסחר שכונתי ,אזור מסחר משולב בתעסוקה בלתי מזהמת,
התוויית דרכים ,הקצאת שצ"פ ,שפ"פ ,שב"צ .ב .קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה:
צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה מבנים .ד .קביעת הנחיות ועיצוב
אדריכלי .ה .קביעת השלבים והנחיות לביצוע .ו .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 לפי 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 בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15986/
שם התכנית :בית עלמין דרומי אל שג'ור שכ' מגדל
אל כרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15986/
כפיפות לתתל ,2/12/אישור לפי תממ ,9/2/תמא ,19/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגור ,רחוב מג'ד
אל–כרום; גושים וחלקות :גוש ,19041 :חלקי חלקות.90 ,85 :
גוש ,19049 :חלקה במלואה ,52 :חלקי חלקות,44 ,42 ,16 ,12-2 :
 .82 ,81 ,51-46גוש ,19050 :חלקי חלקה.87 :
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מטרת התכנית :א .קביעת שטח לבית עלמין שאגור
דרום .ב .קביעת נגישות לבית העלמין מדרך מספר  85והעיר
אל שאג'ור .ג .קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח ,כדי לאפשר
הוצאות היתרי בניה לפי סעיף 145ז לחוק.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח לבית עלמין .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות 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 לפי 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 בקעת בית הכרם ,כרמיאל ,טל'
.04-9580693
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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16056/
שם התכנית :הרחבת העיר אל שאג'ור לכיוון צפון
מזרח ,שכ' בת  842יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16056/
שינוי לתכניות ג ,6778/ג ,7247/ג ,6007/ג ,11616/ג.5713/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגור .רחוב שגור;
גושים וחלקות :גוש ,18811 :חלקי חלקה .1 :גוש ,18812 :חלקות
במלואן ,44-8 ,5 :חלקי חלקות .45 ,7 ,4 :גוש ,18813 :חלקות
במלואן ,109-88 ,44-27 ,25-20 ,17-7 :חלקי חלקות,26 ,19 ,18 :
 .110 ,85 ,56-54 ,47-45גוש ,18814 :חלקי חלקות.72 ,51-49 :
גוש ,18974 :חלקות במלואן ,52 ,30 ,18 ,10 ,9 :חלקי חלקות,19 :
 .38-31 ,29-26 ,24 ,23גוש ,18979 :חלקי חלקות.84 ,47 ,46 :
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים בת  835יח"ד אשר
תהווה יחידות דיור צמודות דופן והרחבה ליישוב .ב .הקצאת
אזור מבנה ציבור ושצ"פ .ג .הקמת מרכז ספורט משולב עם
מגורים ומבנה ציבור .ד .אזור לתכנון בעתיד .ה .הקצאת שטח
נוף כפרי פתוח .ו .הקצאת שפ"פ .ז .שינוי ייעוד מאזור מגורים
לדרכי גישה ציבורית ושצ"פ .ח .התוויית דרכים .ט .שינוי קווי
בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע מגורים א' ומגורים א ,1/מגורים משולב עם מסחר ,שצ"פ,
שפ"פ ,אזור מבנה ציבור ,אזור לתכנון מפורט ,התוויית דרכים,
שטח נוף כפרי פתוח .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות בניה :צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה מבנים.
ד .קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת השלבים
וההנחיות לביצוע .ו .קביעת הנחיות סביבתיות.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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 לפי 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 בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
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 גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15653/
שם התכנית :שינוי מערכת דרכים בגוש 10297
חלקות  ,27 ,26שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15653/שינוי לתכניות ג ,7025/ג ,9915/ג.14582/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10297 :חלקה במלואה ,27 :חלקי חלקה.29 :
גוש ,10376 :חלקי חלקות.23 ,22 ,5 ,1 :
מטרת התכנית :א .שינוי מערכת הדרכים ושצ"פים.
ב .שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ,לחניה ולבית עלמין .ג .שינוי
ייעוד ממגורים לשצ"פ ,ושינוי מערכת דרכים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' ,1985
בתאריך .13/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה 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' גנ16135/
שם התכנית :שינוי תוואי דרכים ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16135/שינוי לתכנית ג.10567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10262 :חלקה במלואה ,31 :חלקי חלקות,11-8 :
.34 ,32 ,30 ,29 ,23 ,15
מטרת התכנית :שינוי מערכת דרכים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד לאזור מסחר +
מגורים או לאזור מגורים ג' .שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור
לדרך )לצורך הרחבה( .ג .שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לדרך
)לצורך הרחבה(.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5647התשס"ז ,עמ' ,2215
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 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' ג16197/
שם התכנית :שינוי משצ"פ לאזור מגורים ודרך,
שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16197/שינוי לתכנית ג.10567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10260 :חלקה במלואה ,97 :חלקי חלקות,94 ,85 :
.98 ,96
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משפ"פ לאזור מגורים ,דרך
ושצ"פ .ב .קביעת הוראות בניה לאזורים שונים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משפ"פ לאזור מגורים
ב' ,דרכים ושצ"פ ,וקביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3396
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 גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16025/
שם התכנית :הגדלת שטח המגורים בנחלה
במושב רם און
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 מיתאר מקומית מס' ג ,16025/שינוי
לתכניות ג ,7079/ג ,10954/ג ,12246/כפיפות לתכניות ג/גל/
מק ,50/ג/גל/מק.43/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רם-און .רחוב רם-
און; גושים וחלקות :גוש ,20772 :חלקי חלקה .6 :גוש,20773 :
חלקי חלקות .7 ,1 :גוש ,20774 :חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקה:
 .8גוש ,20775 :חלקי חלקות.160 ,159 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד לחקלאי משולב )השלמת
השטח בנחלאות ל– 2.5דונם בהתאם להחלטת מ.מ.י( .ב .הסדרת
ייעודים ושימושים בקרקע.
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד לחקלאי משולב
בנחלות בלבד )השלמה ל– 2.5דונם כל אחת( .ב .הסדרת ייעודי
קרקע )בית עלמין ,תעשיה ומבני ציבור( בהתאם לקיים בשטח.
ג .הסדרה והתרה של שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיות
בתחום אזור המגורים כחלק מנחלה לצורכי תעסוקה .ד .ניצול
מושכל של תשתיות קיימות ביישוב .ה .שמירת איזון בין צרכים
חקלאיים לצרכים מוניציפאליים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה 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( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג11513/
שם התכנית :אום אל ענם ,שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח למיתקן הנדסי )מיתקן אגור ושטוף( המהווה חלק
ממערך סילוק מי הביוב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,11513/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  11/01/2002ובילקוט הפרסומים  ,4978התשס"א ,עמ'
 ,2250בתאריך .16/04/2001
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שבלי אום אל גנם.
על הציר הראשי בשטח הפתוח ביציאה מהיישוב לכיוון
דבוריה; גושים וחלקות :גוש ,17000 :חלקי חלקה.30 :
גוש ,17004 :חלקי חלקות.19 ,12 ,3 :
מטרת התכנית :קביעת מיקום למיתקנים הנדסיים )תחנת
שאיבה לביוב( שיהוו חלק ממערך סילוק מי הביוב בכפר
אום אל ענם ,וקביעת הנגישות לאתר.
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 המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16401/
שם התכנית :שינוי לתכנית כפר נופש ,כפר תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16401/שינוי לתכנית ג.10154/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור; גושים
וחלקות :גוש ,17036 :חלקה במלואה ,33 :חלקי חלקות,90 ,10 :
.109 ,106 ,104 ,94
מטרת התכנית :א .הקמת כפר נופש של  124יחידות נופש
ושירותים נילווים ,בהתאם להנחיית משרד התיירות .ב .ביטול
סעיף 2א ,4בפרק ד' בתכנית ג.10154/
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה ל–20%
מסך כל השטח שייעודו נופש כפרי .ב .הוספת שירותים נילווים
לתיירות ,כגון  :ספא ,מיתקני ספורט ,חדר אוכל ,חניון ,וכדומה,
ג .הקצאת שטח לצורך חניית הבאים למיתקן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5700התשס"ז ,עמ' ,3814
בתאריך .08/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג14837/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור נופש
ותיירות ,אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,14837/שינוי
לתכניות ג ,10804/ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא; גושים וחלקות:
גוש ,18795 :חלקי חלקה .43 :גוש ,18888 :חלקי חלקות.8 ,7 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח בייעוד חקלאי ושצ"פ
לאזור נופש ותיירות ,שטח פרטי פתוח ודרך שינוי ייעוד
הקרקע כמפורט לעיל .ב .קביעת התכליות לכל ייעוד קרקע.
ג .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ד .קביעת הוראות
בניה .ה .קביעת השלבים והתניות 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 לפי 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 המרכזי ,עכו ,טל'
.04-9912621
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  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16312/
שם התכנית :שכונה צפונית אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16312/
שינוי לתכניות ג ,6770/ג.11127/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן .רחוב אבו
סנאן; גושים וחלקות :גוש ,18789 :חלקי חלקות.55 ,22 ,17 :
גוש ,18795 :חלקות במלואן ,37 ,34-29 ,26 :חלקי חלקות,25 :
.38 ,36 ,35 ,28 ,27
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים בת  176יח"ד בצפון
של היישוב אבו סנאן.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח
חקלאי למגורים ב' ובנייני ציבור ושצ"פ וכבישים .ב .קביעת
התכליות המותרות לכל ייעודי 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 לפי 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 המרכזי ,עכו,
טל' .04-9912621
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16395/
שם התכנית :הרחבת אבו סנאן לצפון מערב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16395/
שינוי לתכניות ג ,6770/אישור לפי תממ ,9/2/תמא.35
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן .רחוב
אבו סנאן; גושים וחלקות :גוש ,18788 :חלקות במלואן,36-32 :
חלקי חלקות .81 ,78 ,77 ,40 ,37 ,31 ,12-10 ,6 :גוש ,18789 :חלקי
חלקות.49 ,34 ,33 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים בת  145יח"ד בצפון
מערב של היישוב אבו סנאן.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח מגורים שצ"פ .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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 לפי 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 המרכזי ,עכו ,טל'
.04-9912621
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 יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג16424/
שם התכנית :תוספת  14מגרשי מגורים ,עדי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' ג,16424/
שינוי לתכניות ג/במ ,173/ג ,11648/ג ,9595/ג ,6433/ג,11565/
יז/מק ,09/6433/כפיפות לתכניות יז/מק ,01/11648/ג,13783/
אישור לפי תממ ,9/2/תמא .35
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עדי; גושים וחלקות:
גושים בשלמות .12400 ,12399 ,12397 :גוש ,10315 :חלקות
במלואן ,111-59 ,54 ,46 ,39 ,36 ,34 ,24 ,23 :חלקי חלקות:
 .57 ,55 ,49 ,48 ,44 ,42 ,22 ,16 ,11-9גוש ,10316 :חלקות במלואן:
 ,49 ,24חלקי חלקות .34 ,20 :גוש ,10328 :חלקות במלואן,7 :
 ,44 ,43חלקי חלקה .46 :גוש ,12398 :חלקות במלואן,8 ,6 ,3-1 :
 ,132-118 ,115 ,113-10חלקי חלקות.117 ,9 :
מטרת התכנית :עיבוי שכונות ויצירת רצף מגורים בחלקו
המזרחי של היישוב ,ותוספת  96מגרשי מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מחקלאי למגרשי
מגורים ,שצ"פ ודרכים .ב .חלוקה מפורטת למגרשים באזור
מיועד לכך בתכנית מוקדמת .ג .ביטול שטח למבנה ציבור
והפיכתו למגרש אחד .ד .קביעת התכליות וקביעת הוראות
בניה .ה .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 לפי 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 יזרעאלים ,עפולה ,18120
טל' .04-6520038
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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 ברמה מפורטת
מס' גנ16164/
שם התכנית :הקטנת שצ"פ והתוויית דרך גישה ,עילוט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14722/
שם התכנית :שינוי בקווי בניין וחלוקה למגרשים ,זרזיר

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 ,16164/שינוי לתכנית ג.7215/

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14722/שינוי לתכניות ג ,4551/ג.2510/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר; גושים וחלקות:
גוש ,17493 :חלקי חלקה ;2 :גוש 17495 :חלקי חלקה.24 :
מטרת התכנית :מתן אפשרות להוציא היתרי בניה בחלקה
 2בגוש .17493
עיקרי הוראות התכנית :א .הסדרת מערכת דרכים חדשה
בתחום התכנית כולל ביטול דרך גישה החוצה מגרש .2/2
ב .חלוקה מחדש )מנחה( .ג .יצירת גישה לשטחים חקלאיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/05/2005ובילקוט הפרסומים  ,5403התשס"ה ,עמ' ,2932
בתאריך .08/06/2005
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.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט; גושים וחלקות:
גוש ,17488 :חלקי חלקות.54 ,53 ,43 ,39 :
מטרת התכנית :הקטנת שצ"פ והתוויית דרך גישה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.
ב .שינוי קו בניין לבניינים 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 לפי 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( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15349/
שם התכנית :בריכת מים של מקורות ,עראבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15349/שינוי לתכניות תמא ,22/תמא ,31/ג.7897/

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16866/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב
במסחר ,בסמת טבעון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה; גושים
וחלקות :גוש ,19354 :חלקי חלקות.70 ,69 ,65 ,56 :

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 ,16866/שינוי
לתכנית גבמ.190/

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע בעבור מיתקנים הנדסיים ובריכת מים .ב .שינוי הייעוד
בסמוך לבריכת מקורות קיימת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון; גושים
וחלקות :גוש ,10474 :חלקי חלקה.3 :

מטרת התכנית :הגדלת שטח המיועד למבנים הנדסיים
ובריכת מים של חברת מקורות .הבריכה הנוספת מחויבת
המציאות לאור צורכי אוכלוסיית המקום והסביבה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5607התשס"ז ,עמ' ,952
בתאריך .24/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טל'  ,04-6746740וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב
במסחר .ב .קביעת הוראות וזכויות בניה .ג .שינוי בקווי בניין.
ד .הוספת שימוש מסחרי )מסחר שכונתי( לאזור מגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3528
בתאריך .12/07/2007

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

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 מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15919/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ומסחר ,רינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15919/שינוי לתכניות ג ,7837/ג ,5249/ג.11317/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש ,17518 :חלקי חלקה .22 :גוש ,17519 :חלקי חלקות,44 ,8 :
.45
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ומסחר
ושינוי במערכת דרכים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מחקלאי למגורים
א' ,מגורים מעורב במסחר .ב .שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים,
למגורים מעורב במסחר .ג .ביטול והסדרת דרכים .ד .שינוי
משצ"פ לדרך .ה .הסדרת שצ"פ .קביעת הוראות וזכויות בניה.
ו .הקלה מהרצועה לתכנון למסילת רכבת )לפי התשריט(.
ז .הקלה בקו בניין מדרך אזורית מספר ) 754ל– 5מ' מהקצה
במקום  35מ' מהקצה(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5666התשס"ז ,עמ' ,2838
בתאריך .21/05/2007
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 מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16329/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח
מגורים ,רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16329/שינוי לתכניות ג ,6659/ג.8988/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי; גושים
וחלקות :גוש ,11184 :חלקה במלואה.28 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאתר לשימור למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאתר לשימור
למגורים א' .ב .שינוי ייעוד משטח למבני ציבור למבנים
ומוסדות ציבור וספורט .ג .ביטול דרך להולכי רגל.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג13889/
שם התכנית :שינוי ייעוד לשטח חקלאי מיוחד ,עבדון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,13889/שינוי לתכנית ג.2265/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עבדון; גושים
וחלקות :גוש ,18602 :חלקי חלקות .19 ,18 ,16 :גוש ,18604 :חלקי
חלקות.11 ,7 :
מטרת התכנית :א .הסדר מצב של חוות לולים קיימת.
ב .תיחום שטח להתפתחות עתידית של החווה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מקרקע
חקלאית ,דרך ובנייני משק לשטח חקלאי מיוחד ודרך.
ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת
הוראות בניה .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה .קביעת הנחיות סביבתיות .ו .קביעת הנחיות לפיתוח
תשתיות הנדסיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/04/2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס"ה ,עמ' ,2689
בתאריך .18/05/2005
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 חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15951/
שם התכנית :נבי אליה  -מבנה דת ומיתקנים
הנדסיים ,מסעדה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג.15951/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מסעדה .יישובים:
מסעדה ועין קניה.
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח דרך.
עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח
דרך .ב .קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' ,3661
בתאריך .23/07/2007
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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 מעלה החרמון ,מסעדה  ,12439טל'  ,04-6981677וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15324/
שם התכנית :תחנה לשאיבת מים ,הררית

כביש  80לכביש  (25כ– 4ק"מ דרומית מערבית ליישוב ערערה
שבנגב ,מזרחית ליישוב בית פלט )אבו קרינאת( שבהקמה.
קואורדינטה  ,X - 199/140קואורדינטה  ;Y - 560/930גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
בהסדר .חלק מגוש בהסדר .100161
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת גז
נוספת בצמוד לתחנת הגז המאושרת באתר ערוער.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע משטח אזור
כריה וחציבה לשטח למיתקנים הנדסיים )מיתקן גז( .2 .התאמת
קווי הבניין לשטח התחנה המורחבת .3 .שמירה על כל הוראות
התכנית העיקרית ,בשינויים המתבקשים מתכנית זו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15324/שינוי לתכנית ג/במ.29/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4377
בתאריך .11/09/2007

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח למבני ציבור ודרך
לשטח למיתקן הנדסי .ב .קביעת תנאים והוראות בניה למיתקן
הנדסי.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית–מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הררית; גושים
וחלקות :גוש ,19352 :חלקי חלקה.20 :

עיקרי הוראות התכנית :א .הגדרת השטח ,זכויות והגבלות
הבניה בעבור המיתקן .ב .התוויית דרכי גישה .ג .תנאים למתן
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/09/2006ובילקוט הפרסומים  ,5585התשס"ז ,עמ' ,189
בתאריך .28/09/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
הרצל גדז
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי–מחוזי  -מחוז הדרום

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 255/02/11
שם התכנית :תחנת גז )הגפה( ,ערוער
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,255/02/11כפיפות לתמא/37/א) 1/על שינויים( ,תממ,14/4/
תמא.37/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אתר הנמצא במרחק
של כ– 100מ' מדרום מערב לכביש מספר  ,25כ– 12,000מ' מדרום
לצומת ערערה בנגב .ברביע הדרום מזרחי של צומת ערוער )בין

1672

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 64/135/03/2
שם התכנית :שינויים בבית מספר  700ברחוב אילות
בשכונת יעלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,64/135/03/2שינוי לתכנית  ,18/135/03/2כפיפות לתכנית
(4/18/8) ,41/135/03/2
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שכונת יעלים,
רח' אילות מס'  ;700גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,40009 :חלקות במלואן,219 :
 ,231חלקי חלקה.239 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטחי בניה מרביים לכ– 1,840מ"ר
מתוכם כ– 1,665מ"ר המהווים שטחים עיקרים.ב .קביעת קווי בניין,
לרבות קווי בניין .0
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5700התשס"ז ,עמ' ,3817
בתאריך .08/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  ,08-6367114וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 23/115/03/3
שם התכנית :מפעל הקורנס באזור התעשיה הצפוני
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס' ,23/115/03/3
שינוי לתכנית .11/115/03/3
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .אזור תעשיה
צפוני ,הרחובות המדע ,הבטיחות והמתכת; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,2026 :
חלקות במלואן .40 ,3 :גוש ,2028 :חלקה במלואה ,9 :חלקי
חלקות.43 ,41 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת גשר מסוע
עילי ולקירוי כל האזור התפעולי של המפעל ,על ידי .1 :קביעת
המיקום והגודל של המסוע .2 .קביעת קווי בניין לבינוי המוצע,
לרבות קו בניין אפס .3 .קביעת תכסית מותרת ,ללא שינוי בסך
כל אחוזי הבניה במגרש .4 .קביעת תנאים למתן היתרי 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 לפי 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 אשדוד ,רח' הגדוד העברי  ,10אשדוד
 ,77100טל' .08-8545304
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 46/104/03/3
שם התכנית :רחוב האלמוגים  - 19רובע ד'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,46/104/03/3שינוי לתכנית .36/104/03/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .רובע ד' ,רח'
האלמוגים  ;19גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,2076 :חלקה במלואה ,80 :חלקי
חלקה.156 :

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מטרת התכנית :א .הגדלת שטח עיקרי ב– 8מ''ר ליחידה
הצפונית העליונה בעבור חדר על הגג בשטח של  23מ''ר,
סך הכל .ב .שינוי בבינוי סטנדרטי על ידי שינוי בבינוי בעבור
חדר על הגג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5676התשס"ז ,עמ' ,3040
בתאריך .05/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד ,רח' הגדוד העברי  ,10אשדוד  ,77100טל' ,08-8545304
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' 175/101/02/4
שם התכנית :מתחם קרית האקדמיה ,אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,175/101/02/4שינוי לתכניות /4מק,25/101/02/4 ,2139/
.101/02/4 ,45/147/03/4
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים שלא בהסכמת
בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון .שכ' אפרידר,
רח' אלי כהן; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,1942 :חלקי חלקות.167 ,165 ,89 ,86 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור
משולב מגורים ומסחר לאזור מסחרי ,לאזור מגורים מיוחד,
וכן לשצ"פים ולדרכים ,על ידי שינוי בייעודי קרקע ,בזכויות
והנחיות בניה ,על ידי איחוד וחלוקת מגרשים שלא בהסכמת
הבעלים לפי הפירוט הבא :א .שינוי ייעוד שטח מבנייני ציבור
לאזור משולב מגורים ומסחר לאזור מסחרי ,לאזור מגורים
מיוחד וכן לשצ"פים ולדרכים .ב .קביעת היקפי בניה מרביים
המותרים לכל ייעוד .ג .קביעת קווי בניין מרביים לבינוי המוצע
לרבות קווי בנין  .0ד .קביעת מספר הקומות המרבי .ה .קביעת
מספר יח"ד מרבי באזורי המגורים השונים .ו .קביעת תנאים
לפיתוח ותשתיות ותנאים למתן היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4282
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון ,רח' הגבורה  7אשקלון ,טל'  ,08-6792355וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 13/191/03/5
שם התכנית :הגדלת זכויות בניה במגרש  315ברחוב
דוד אלעזר 17/12
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' ,13/191/03/5
שינוי לתכניות /5 ,9/191/03/5מק.2021/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח' דוד
אלעזר  ;17/12גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38353 :חלקות במלואן,37 ,21 ,4 ,3 :
חלקי חלקות.16 ,15 ,12 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות
במגרש מספר  315המיועד לאזור מגורים מיוחד ל– 30מ"ר
בעבור בניית מצללה במרפסת ,בחזית צדדית של הבית בגודל
החורג מהמותר לפי תקנות חוק התכנון והבניה .השטח מעל
המותר בחוק ייחשב כשטח עיקרי .2 .קביעת תנאים למתן
היתרי 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 לפי 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 אישור תכנית מפורטת
מס' 5/191/03/5
שם התכנית :שינוי לתכנית /5במ - 73/שכ' ו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,5/191/03/5שינוי לתכנית /5במ.73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רחוב
מקלף ,שכונה ו'  -מגרש  ;118גוש :נב) 9זמני( ,ח"ח  ;10גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :א .שינוי קווי בניין .ב .תוספת קומה
מסחרית .ג .הגדלת אחוזי הבניה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/03/1997ובילקוט הפרסומים  ,4508התשנ"ז ,עמ' ,2837
בתאריך .30/03/1997
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 2/356/03/17
שם התכנית :תוספת מגרשי מגורים בשכונות  10 ,9ו–21
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,2/356/03/17שינוי
לתכניות /17 ,1/355/03/17 ,3/355/03/17 ,356/03/17מק,2155/
.355/03/17 ,354/03/17 ,1/245/03/17
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רהט .שכונות מספר
 ;21 ,10 ,9גושים וחלקות :שכונות מספר 100231 :10 ,9
)בהסדר( לפי רישום ישן :גוש  ,13ח"ח  7 ,5רישום בלתי ידוע.
) 400103בהסדר( לפי רישום ישן :גוש  ,13ח"ח  5רישום בלתי
ידוע ,100225/1 .ח"ח  .1שכונה מספר  ,100487 :21ח"ח .65
 ,100231/11חלקות בשלמותן  ,57 ,56 ,55 ,54 ,48 ,47ח"ח ,21 ,18
) 100226 ;62 ,42בהסדר( לפי רישום ישן :גוש  48ח"ח  - 2רישום
בלתי ידוע .ח"ח  ,1ספר באר שבע  ,9דף ) 100607 ;35בהסדר( לפי
רישום ישן :גוש  ,48ח"ח  ,1-ספר באר שבע  ,9דף  ;35גוש ,47
ח"ח  ,9ספר באר שבע  ,9דף ) 100230 .43בהסדר( לפי רישום ישן;
גוש  ,47ח"ח  - 19ספר באר שבע  ,9דף  ;34גוש  ,47ח"ח  7רישום
בלתי ידוע; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :הקמת מגרשי מגורים בשכונות 21 ,10 ,9
הכוללים  464יח"ד כמפורט להלן .1 :איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים .2 .שינוי ייעוד משטח לתכנון לעתיד ,שצ"פ
לאזור מגורים א' ,אזור מגורים א' עם חזית מסחרית ,שטח
לבנייני ציבור ,שצ"פ ,דרכים ודרכים משולבות .3 .קביעת
התכליות והשימושים .4 .קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 .5קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .6 .קביעת הנחיות
כלליות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה .7 .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 לפי 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 רהט ,רהט ,טל' .08-9914874

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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-

למעבר גבול לאחסנה ,דרכים ושטח ביטחוני .ג .קביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה .ד .קביעת תכליות ושימושים מותרים
בכל שטח המסוף .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ו .קביעת
הנחיות סביבתיות והוראות בניה .ז .הוראות בדבר הקמת חברת
ניהול ואחזקת המסוף.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 286/02/30
שם התכנית :שמורת טבע נחל שיזף

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,286/02/30בהתאם לתממ ,14/4/תממ.39/14/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרום לכביש לעידן,
מזרחית לכביש  ,90מצפון למושב עין יהב; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,39044 :
חלקי חלקות .3 ,1 :גוש ,39052 :חלקי חלקות .2 ,1 :גוש,39062 :
חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :ייעוד השטח לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ושמורות טבע ,התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון
והבניה התשכ"ה .2 .1965-שמירה על החי ,הצומח והדומם
במצבם הטבעי .3 .שינוי ייעוד משטח חקלאי לשמורת טבע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2571
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ערבה תיכונה ,מרכז ספיר ד"נ ערבה ,טל'  .08-6592216וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 11/255/02/7
שם התכנית :מעבר גבול  -מסוף סופה
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 מיתאר מפורטת מס' ,11/255/02/7
שינוי לתכנית .255/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ סופה .בתחום
מועצה אזורית אשכול; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,100304 :חלקי חלקה.2 :
גוש ,100306 :חלקי חלקות.8-6 ,3-1 :
מטרת התכנית :א .הקמת מסוף גבול  -מעבר סופה,
אזור אחסנה לאגרגטים ,מטענים ומיתקנים הדרושים לכך.
ב .שינויים בייעודי קרקע משטח שייעודו ייקבע בעתיד לשטח

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

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 שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 484/03/7
שם התכנית :הקצאת שטח לבנייני ציבור להקמת
מסגד ,לקיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,484/03/7שינוי לתכנית /7במ.164/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לקיה .שכונה ;8
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש ,100217 :חלקי חלקה .1 :גוש ,100220 :חלקי חלקה:
.1
מטרת התכנית :הקצאת שטח לבנייני ציבור להקמת מסגד
כמפורט להלן :א .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
לבנייני ציבור .ב .קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח לבנייני
ציבור ל– .115%ג .קביעת תכליות ,שימושים תנאים למתן היתר
בניה .ד .קביעת שלבי ביצוע התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2572
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 5/206/03/6
שם התכנית :שינויי ייעוד במושב איתן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

1675

ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,5/206/03/6שינוי לתכנית
.3/206/03/6

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

4118

שולביץ יהודה

7.4.2007

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

שולביץ מילדרד
מלכה

8104

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב איתן .בתחום
מועצה אזורית שפיר; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,2995 :חלקי חלקות.82 ,74 :

דהאן אברהם
אלברט

7.12.2007

דהאן פנינה

5045

בן עזרא משה

5.6.1996

בן עזרא שלמה

 19.11.1997ברוך דורה

איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד של  500מ"ר משטח מבני
ציבור לשטח מגורים א' .ב .שינוי ייעוד של  76מ"ר משטח
למבני ציבור לשביל להולכי רגל .ג .שינוי ייעוד של  110מ"ר
משטח למבני ציבור לדרך .ד .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ה .קביעת הוראות ומגבלות 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 לפי 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 שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

שם המבקש/ת

2557

ברוך משיח

6018

שנר נאום

25.9.2007

שנר בלה

6308

מורלי יצחק

5.12.2007

מורלי שמעון

7798

קגרליצקי
ולנטינה

1.10.2007

פליישמן גנדי

4816

אלקיים עמרם

 26.10.2007אלקיים יהודית

י"א בטבת התשס"ח ) 20בדצמבר (2007
משה ביטון ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

1653

פרפורי ברוך

8.8.2007

נפתלי יורם

5480

קורקוס עמרם

25.3.2007

שביט דניאל

0366

מוסה אילן

16.11.2007

מוסה יפה

8849

טופז רות

7.11.2007

טופז לירון פנחס

1735

חלפון נינה

6.3.2006

חיוט סמיון

8868

לרר שרה

5.8.2007

לרר יעקב

2120

בליטי רוז'ה

12.11.2007

טייב יולן

5313

איצקוביץ מלכה 27.8.2007

8936

מרגלית אדית

19.3.2003

איצקוביץ משה
מרגלית ליפא

8910

מאיר יעקב

21.8.2006

מרגלית מאיר

7782

המר שושנה

5.12.2007

חבר רבקה

8928

מאיר מרגרטה

25.8.2002

מרגלית מאיר

3279

גרינשטיין אסתר

4.6.2006

גרינשטיין צבי

7718

אושינסקי חיה

28.7.1999

פישרמן חנה

3846

ברן שושנה

2.8.2007

ברן יהושע

1748

מי–טל יצחק

13.8.2007

מי טל-קגן נאוה

0224

ברונר יהודית

13.2.2006

ברונר יעקב

1131

דוד אלי

26.11.2007

דוד מיטל

1682

לניאדו קלרה

9.12.2007

משולח עדנה

0509

שפרבר שושנה

29.10.2004

שפרבר אברהם

0880

בן זרואל אהרן

9.10.2007

בן זרואל עליזה

0015

6101

שלום שיינה

8.8.2002

בנית יצחק

בן אמיתי
אברהם

16.11.2007

בן אמיתי לאה

4881

סירי יחיא

29.6.1973

סירי אברהם

6599

שכטר פרידה

18.8.2007

ניב יהודית

3606

ינקלביץ יוסף

 21.10.2006ינקלביץ ולנטינה

9111

שם טוב אברהם

24.10.2006

שם טוב פרחה

1676

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

מס'
תיק
1643

מונרב תמרה

17.11.2007

שאמי רבקה

9391

טאובר שלום

27.11.2007

טאובר שרה

שם המבקש/ת

1685

ברגר רם ויליאם

5.6.1997

ברגר גבי

8453

הדר יצחק

15.12.2007

הדר רונה–רוזמרי

6472

אלברט אריה

21.6.2007

אלברט
מאיר–חיים

4594

כהן מוטיה

7.12.2007

כהן סופיה

5242

לם שרה

11.10.2007

בוחבוט מיטל

5908

מירלשוילי חנה

11.9.1994

גגולשוילי חוה

7141

ירושלמי נתן

8.8.2005

ירושלמי חיה

1993

עמר אדרון

11.5.2004

עמר עמליה

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

6785

דזינדזיכאשווילי  18.10.2007דזינדיחאשווילי
תמרה
יעקב

5248

גרשמן פבל

29.11.2007

ברזמן גרי

כ"ה בטבט התשס"ח ) 3בינואר (2008
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

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

שם המבקש/ת

מס'
תיק

שם המנוח/ה

סמיאנו ולדימיר

5177

ברהם אורלי

14.2.2007

ברהם פיליפ–אילן

2154

סמיהנו סולומון

10.12.2007

3985

פרידמן אברהם

30.5.1988

בסרגליק זיוה

0444

פשבילסקי דוד

12.12.2007

פשבילסקי אנה

7527

גנץ גוטה

23.12.2007

בן צור טאה

5144

מנחו מנחם

29.8.2007

מנחו אביבה

5931

קצנברג מרי

15.11.2007

קצנברג אורן

8608

בלושטיין נעמי

8.4.2007

מקלר בלושטיין
דורית

4426

מאמאן אליס

21.11.2006

קינדלר צפורה

4418

מאמאן יעקב

18.10.2003

קינדלר צפורה

4257

רון יהודה

14.4.2007

רון חיה

בראון הניה

16.2.1994

בר און טובה

9.11.2005

לוי אהרן
קלינגר גיזלה

9536

שמואל משה

10.11.2007

שמואל סימה

4193

לוצינסקי שרה

4.12.2007

לוצינסקי יעקב

6878

אברהם
אליהו–אלי

19.9.2007

אברהם סמירה

7639

זרחי עזיז

11.9.2005

זרחי לואיז

4824

5034

ראובן–ריבן
משה–מויסה

9.8.1992

נוביצקי אביבה

3614

לוי שבתאי

3236

קלינגר שאול

26.11.2007

0814

זילכה חיים

11.12.2007

זילכה שלמה

8343

אזרואל סלומון

25.11.2007

נחום מרגוט

4863

גבע אורנה חיה

11.4.2007

גבע יצחק

7446

גמביצקי אסתר

21.11.2007

דגן מרדכי

9671

דינצ'י משה

18.12.2007

דינצ'י שושנה

5322

דרעי רוית

26.11.2007

דרעי אברהם

8339

הלוי חיה

2.1.2007

3144

הלוי מיכה

1383

בוגנים יעקב

19.1.2002

בוגנים יהודית

ויס נחמה

5.7.2007

מילר שושנה

8115

לנצט מוזס

3.6.1997

לנצט שרה

7139

ישראל אברהם

20.12.2007

סמואלוב רבקה

3700

אברהם רפאל

15.4.2007

אברהם נורה

7147

ישראל מרים

16.2.2006

0379

גנה אליהו

20.12.2007

סמואלוב רבקה

0456

לבי רגינה רבקה

4.10.2007

קליין יולנדה

גנה אלון

5514

נוטקין סמיון

13.12.2003

8722

פילוסוף דוד

7.11.2007

פילוסוף מרי

נוטקין ריממה
רבקה

7395

ליבשיץ אנה

21.11.2007

ליבשיץ אמה

8079

ספיר סוניה

5.4.2007

קוגן אלכסנדר

5723

דנציגר ברוך

12.12.2007

דנציגר תמר

8046

קוגן איסק

11.11.2007

קוגן אלכסנדר

3937

כהן–קפל חוה

8.12.2007

כהן מרדכי

7688

אהרן יעקב

17.11.2007

אהרן חנה

5009

קונבליך אידה

31.1.2004

קורן פנחס

9936

ניסנוב ציפה

5.11.2007

ניסנוב מנשיר

6482

עובדיה ישראל

5.10.2007

עובדיה מזל

3741

אדירי בינה

26.6.1987

יפתח חנה

5651

רוסו דינה

25.1.2007

יוסף רוסו

2943

חונדשווילי
אהרון

16.12.2007

חונדיאשוילי
מקבלה

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

1677

בית הדין הרבני האזורי בנתניה

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

9529

דוידוב גסיגה

21.12.2001

דודוב אלחנן

7670

ארבוב ריאנה

1.9.2007

ברכיה מרים

8843

חודיק משה

27.7.1997

רובנר רחל

9007

חודיק מניחה

30.1.1998

רובנר רחל

2375

זקס גינטר יואכים

3.5.2007

שמול גבריאלה

8850

שוקרון עמרם

1.10.2007

שוקרון אסתר

0455

פיימבלט רחל

25.9.2007

פיימבלט אלפרדו

3472

אידלמן נתן

13.11.2007

אידלמן גילה

4519

זאק אהרון

11.11.2007

זאק צילה

הודעות

שם המבקש/ת

5536

המאירי יצחק

6.3.1997

המיאירי אלי

7872

לחמני פרחה

10.7.2006

לחמני מרדכי

1236

ווטרסקו חיים

29.7.2007

ווטרסקו מזל

0085

רובינשטיין
מיכאל

26.11.2007

רובינשטיין
פולינה

0508

פלדמן אסתר

10.5.2006

פלדמן יהודה דב

6897

נתנזון נתן

15.9.2007

נתנזון תמרה

3986

קפלנר אני

10.11.2007

גולדשמיד
אראלה

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

מס'

שם המבקש/ת

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

9411

אברביה אהרון

31.1.2007

6871

גרובנר ישראל

 16.10.2007גרובנר דורית

5730

כראדי שמעיה

15.5.2006

כראדי יצחק

0492

פינלבלום מאיר

1.12.2007

פינלבלום אלנה

4127

שפרן רבקה

27.2.2007

שפרן נינה

6332

אבקסיס אברהם

11.2.1998

אבקסיס תקוה

5892

ארוק יצחק

 23.10.2007ארוק אסתר

אברביה רבקה

0231

לזר שלימקה

7.12.2007

לזר שי

1810

יעקובוב אמנון

2.7.2004

יעקובוב נליה

4082

קופצ'ן אליזבטה

 18.12.1996ברקוב אכסנדר

8715

שידמן וילהלם

1.6.1980

מן פני

7166

שידמן שרה

3.1.2007

מן פני

0555

אוהביה עליזה

 22.10.2007מסיקה סגלית

3075

פלדמן פרידה

 17.12.2007חיימוביץ חנה

0754

קימה נסים

5.10.2007

כרמלי ציון

2678

זוארץ משה

13.1.2002

זוארץ מיסה

5948

נטפוב פאינה

14.9.2007

מונטשקביץ אלה

0048

בוזין חוה

2.10.2007

וינשטיין גילה

5536

מסיעיד מכלוף

9.12.2007

מסעוד דינה

9090

רוכברגר לב

 30.11.2007רוכברגר
אדוארד

0180

צאיג דוד

6.6.2003

צאיג אהובה

2219

איליטוביץ שרה

28.11.2007

איליטוביץ יהודה

6695

וואנו שמעון

2.3.2007

וואנו רחל

0836

באום חנה
ציפורה

26.11.2007

באום עידו

7829

הרשקוביץ זליג

31.10.2007

קהת חנה

1226

סולומון שרה מלי

16.11.2006

סלומון שאול

4902

איזק מליטה

28.9.2006

איזק טוביה

7396

בלאט משה
עמוס

14.11.2007

בלט מנחם

5757

שנצר יהודה

6.5.2007

שנצר משה חיים

0901

ולדמן אדלה

13.8.2000

גרינבוים אילנה

ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי

1678

6361

אזולאי שלום

9.12.2007

אזולאי דוד

7188

ליזמי אסתר

30.9.2007

ליזמי משה

4604

גיל דוד

2.10.2007

גיל שושנה

7648

שטולוורג נחמן

 18.12.1995שני שפרה

כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

3701

רביבו פלורי

10.4.2007

אברמד גיזל

0972

אדלר יעקב
)אמריק(

11.10.2007

אדלר בצלאל

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

תאריך

מס'

פטירה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

0409

צברלינג לב

29.11.2007

צברלינג אדליה

4933

1399

פרץ ג'ולייט

3.9.2007

פרץ עמי

6136

חומי יחזקאל

3.12.2007

חומי בילה

4241

הורני וירה

18.11.2007

שי יוסף

0331

כהן דוד

14.9.2007

כהן דינה

תיק

שם המנוח/ה

2286

כהן בן ציון

3.12.2007

כהן מרגלית

3037

גבוביץ' דינה

14.11.2007

לבטון אלה

1965

גרינשטיין
סרינה

29.12.2007

גרינשטיין אלברט

6691

גרינשטיין משה

14.8.2007

גרינשטיין אלברט

1268

קטיגיארו
הנרייטה

8.9.2007

קטוגיארו שאול

3798

הס אהרון

1.12.2007

הס זאב
קזולה אליה

 8613קזולה דוד
כ"ה בטבת התשס"ח ) 3בינואר (2008
משה הלוי ,המזכיר הראשי

תאריך
שם המנוח/ה
אלופי רניה

פטירה

שם המבקש/ת

21.9.2007

אלופי חזון
פנינה

0356

הדס חיה

22.7.2007

הדס ישי

7119

סלונימסקי שי

28.6.2007

סלונימסקי
יהודית

8047

אזערי אסתר

13.7.2007

גינון שושנה

5921

כרסנטי ברכה

18.12.2007

כרסנטי עודד

1787

אבוגני דוד

7.11.2007

אבוגני פלורי

כ"ה בכסלו התשס"ח ) 5בדצמבר (2007
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

5920

וינסבוך דורוצה

2.3.2007

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

2132

צמח בנימין

3.6.2007

צמח שרית

2186

ברשישת פני

22.4.2007

ברששת חיים

1758

גרברג אנה

9.8.2007

גרברג איליה

שם המבקש/ת

1741

גרברג נאום

2.5.2001

גרברג איליה

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

פטירה

שם המבקש/ת
וינסבוך ישראל

4167

גליקמן נפתלי

1.5.2007

גליקמן אברהם

0116

לרדו פרוספר

6.2.1991

אדרי ברוריה

2914

גרוסמן יגאל

12.12.2007

גרוסמן ליאור

1616

חדד יאקותא

12.9.2006

חדד נתן

4082

מידלז'
גריגורי

22.2.1997

קוזה גלינה

2949

פינטו תמר

26.6.2007

מלכה חנניה

8552

בלילי שמואל

 15.11.2007בלילי הניה

1307

טרנופולסקי
יצחק

29.11.1996

אברהם צילה

5274

גרוס משה

 25.11.2007קוחוס יהודית

4845

דויב רפאל

8.10.2007

2519

פורטנוי סוניה

 31.10.2007פורטנוי לאוניד

יעיש אורי

23.4.2007
 0802יעיש עידו
כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר (2008
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

 1521ארליך מרים
26.4.1993
י"ח בכסלו התשס"ח ) 28בנובמבר (2007
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי
ארליך יוסף חיים

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

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

מס'

8578

חדאד יוסף

16.6.1979

חדד כוכבה

תיק

שם המנוח/ה

6249

דמרי אורי

27.10.2007

דמרי יפה

0807

שמסיאן נעימה

6005

דוברשטיין רחל 1.12.2007
רחיל

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

דויב יעקב

פטירה

שם המבקש/ת

26.3.2007

שמסיאן משה
דוברשטיין חיים

1679

מס'

מס'

תאריך

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

תיק

9683

דודלזאק
ליליאנה אדית

4.12.2007

דודלזאק אהרון

8013

אלביליה פליקס 2.9.2007

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

6140

גיימני יעקב

24.10.2007

גיימני אורלי

2478

בן חמו שמעון

5.11.2007

בן חמו אבנר

8434

קדוש יחיה

26.6.2007

קדוש סימי

0767

דוד אסתר

22.11.2007

דוד זכריה

9359

טדלה דנבולו

5.11.2007

טדלה זנב

9404

בן דוד דינה

27.11.2007

בן דוד ארמונד

0716

אלי כדורי

14.9.2007

אלי מתוקה

2821

וינוגרדסקי
מיכאל

10.6.2004

וינשטיין ברוניה

אלביליה לילי

1419

אומיד סלים

10.5.2002

דוידאן )אומיד(
משה

7331

זאודי נחמיה

29.10.2007

זנה זהבה

0931

ממן שרה

30.8.2007

אז'מה סימי

2847

וינוגרדסקי
מלבינה

12.1.2007

וינשטיין ברוניה

0131

אומיד אהרון

14.11.2007

דוידאן )אומיד(
משה

1903

שר דורה

10.8.2007

רוט מרים

4990

0829

סרבר שוקרולה

9.8.2007

סרבר אברהם

ואחדי
נושפרין

17.6.1991

ואחדי יוסף

6260

הוכמן ברטה

19.11.2007

מלצר אליסיה

1558

נודני דוד

18.12.1977

דוד אסתר

0152

דבראשוילי
סימה

26.11.2007

דביר גבריאל

7810

אבקאסיס
מרדכי

7.12.2007

אבקאסיס יצחק

5216

דהן משה

16.6.2006

דהן ג'נט

7050

סהלו טובה

1.11.2007

סהלו ישעיהו

6728

אלחייאני
גאולה

3.12.2007

אלחייאני שלום

6422

מדרי מיכה

23.3.2004

מדר אמיר

8691

נקש ורדה

8.6.2003

נקש ציון

1550

אלבאז רחל

8.8.1983

אלבז אלי

6868

8424

לוין שרה

27.11.2006

צ'רנין אלה

מורדיאן
אגדס

25.8.2005

מורדיאן אפרים

1285

שפירא ריבה

30.8.2005

גלמן אידה

4576

קנטור
ברניסלבה

12.12.2007

קנטור איגור

4535

קנטור לב

23.12.2006

קנטור איגור

5948

גרישנקו
דימטרי

31.10.2007

גרישנקו דימיטרי

2619

דניאלס מיכאל

22.7.2006

דניאלס אורה

7499

רוט מלכה

1.12.2007

רנגל מרים

2521

גובנקו אנה

11.8.2002

נמצוב ולדמיר

כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר (2008
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

4692

דוד זאדה
יצחק

ז' חשוון ס"ח

דוד משיח

4810

אברזל רפאל

כ"ט אדר ס"ד

אברזל יוליה

2417

אלון אליהו

כ"ח אייר ס"ד

אלון עליזה

הודעות

9483

לשם רבקה

ח' כסלו ס"ח

ארזי יהודה

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

1248

זנו סלומון

כ"ח חשוון ס"ח

זנו גנט

2911

אשטמקר
רפאל

י' תמוז ס"ז

סטמקר סמדר

שם המבקש/ת

2267

ארדורונאי
צפורה

גולדפרב
מנחם

כ"ו חשוון ס"ח

גולדפרב תקוה

9773

קריספין אנט

י"ז ניסן ס"ז

קריספין יעקב

עזרא זיוה

5443

גלוזר אסתר

כ"ט כסלו ס"א

למברג יוזיה

כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר (2008
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

1588

חדרי עובדיה

4.6.2005

0315

דניאל שרה

28.2.2006

1680

פטירה

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

מס'

תאריך מתן צו השחרור.26.11.2007 :

תאריך

תיק

פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

9570

מרקוביץ
משה

י"ג ניסן ס"ז

רוזנס מרגלית

2768

חגג מאיר

י"ז כסלו ס"ח

קייאט אוסנת

י"ז בטבת התשס"ח ) 26בדצמבר (2007
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
הודעה על ניהול נכסים עזובים
בהתאם לתקנה )12ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין
וביצוע( ,התשל"ח ,1978-אני מודיע בזה ,כי בהתאם לסמכותי
על פי סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי לנהל את הנכסים העזובים
השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן ,בלא צו ניהול.
תאריך ההחלטה :ירושלים ,ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר
.(2007
מהות הנכס :כספים.

י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
צבי קויש
סגן הכונס הרשמי

הודעות על חידוש צו כינוס נכסים
) (1מס' תיק.9447 :
שם החייב ומענו :משה משה ,ת"ז  ,075174581מושב עופר.
בית המשפט המחוזי :חיפה.
תיק פש"ר.332/98 :
ביום  29.10.2007חודש צו הכינוס והליכי פשיטת הרגל
אשר בוטלו ביום .21.5.2007
) (2מס' תיק.13707 :
שם החייב ומענו :פואד קעאדן ,ת"ז  ,059394999ת"ד ,1613
בקה אל גרביה.
בית המשפט המחוזי :חיפה.
תיק פש"ר.490/06 :
ביום  4.11.2007חודש צו הכינוס והליכי פשיטת הרגל אשר
בוטלו ביום .28.9.2006

הבעלים:
המנוחה חנה סגל ,ת"ז 316843531
המנוחה לורה אנקונה ,ת"ז 064369457
הנעדר ניקולאי קוזנצוב ,ת"ז 312947674
המנוח אלקזר גזהלישוילי ,ת"ז 014350581
יורשי המנוחה חנה רובינשטיין ,ת"ז 006617039
המנוחה בלנקה סיגלר ,ת"ז 017126640
המנוח מוחמד פיאד בן חמד ,ת"ז 055809909
המנוחה ברטה ברקן ,ת"ז 30584326
המנוחה פלורי גולן ,ת"ז 310577176
המנוחה קלבדיה טרטיאקוב ,ת"ז 310909163
בעלים לא ידועים של חשבון מס'  700877/40בבנק לאומי
הנעדרים ארטור בס ,הרברט בס
הנעדר אושר בנג'מין
בעלים לא ידועים
בעלים לא ידועים

י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר (2007
לבנה בר–עוז
סגן הכונס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
המדביק שיווק ) (1982בע"מ
)ח"פ (51-091518-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2007לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אורית לוי ,מרח' ברודצקי  ,19תל אביב ,למפרקת החברה.
אורית לוי ,עו"ד ,מפרקת

חברת שיווק מוצרי אוטוקרס
ק.ס.מ .חברה קבלנית לבנין
יורשי המנוחים רוגובסקי ישראל ופולסקי חנן.
ב' בשבט התשס"ח ) 9בינואר (2008
שלמה שחר
האפוטרופוס הכללי

הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעה בדבר צו שחרור מחובות
שם החייב ,תיאורו ומענו :תמר אליהו חיים ,ת"ז ,025587940
מרח' מבצע משה  ,7/25באר שבע.
בית המשפט המחוזי :באר שבע ,תיק פש"ר ) 6090/05פ"ר .(8227
תאריך מתן צו כינוס נכסים.1.3.2005 :

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

החברה הישראלית לשירותי נס"ר ותשתיות בע"מ
)ח"פ (51-322750-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2007לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אורית לוי ,מרח' ברודצקי  ,19תל אביב ,למפרקת החברה.
אורית לוי ,עו"ד ,מפרקת

1681

ג.ס.ל .בע"מ

אישיפ  -פור יו בע"מ

)ח"פ (51-145613-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2007לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
וולפיש ,ת"ז  ,002313955מרח' אורי  ,6תל אביב ,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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן גרנות ,למפרק החברה.

דניאל וולפיש ,מפרק

מליץ יועצים בע"מ
)ח"פ (51-331364-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2007לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר
מליץ ,ת"ז  ,030009377מרח' לאה  ,29חיפה ,למפרק החברה.
יששכר מליץ ,מפרק

יואב קוסטר ,יושב ראש הדירקטוריון

ו.ע .ורנון בע"מ
)ח"פ (51-144851-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2007התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את ורדה עברון ,למפרקת החברה.
ורדה עברון ,מפרקת

סטורן אחזקות בע"מ
)ח"פ (51-320179-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ליעד תעשיות שיש בע"מ
)ח"פ (51-251868-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שלום כהן ,ת"ז  ,060116969מרח' פנקס דוד  ,4ראשון לציון,
למפרק החברה.
שלום כהן ,מפרק

תוליר בע"מ
)ח"פ (51-158443-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2007לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חיים זר ,ת"ז  ,5476353מרח' דונש  ,8רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  24.2.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,שד'
שאול המלך  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

פסו-יוסקוביץ פרויקט כפר–סבא בע"מ
)ח"פ (51-210207-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  29.2.2008בשעה  ,16.00או  30ימים לאחר
פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח'
רוטשילד  ,30בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סגל יהושע ,עו"ד ,מפרק

חיים זר ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

פסו-יוסקוביץ פרויקט רעננה ) (1995בע"מ

אסנט אופטימייזינג סולושנס בע"מ

)ח"פ (51-208107-6

)ח"פ (51-352519-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  29.2.2008בשעה  ,16.00או  30ימים לאחר
פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח'
רוטשילד  ,30בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סגל יהושע ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  2.3.2008בשעה  ,10.00ברח' כלנית  ,20כוכב
יאיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי דוד שומרוני ,מפרק

החברה לשירות סוציולוגי בע"מ

אמירי חולון בע"מ

)ח"פ (51-044733-7

)ח"פ (51-328747-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  28.2.2008בשעה  ,19.00במשרד עו"ד רפאל
קיציס ,רח' רזיאל  ,3נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  29.2.2008בשעה  ,16.00או  30ימים לאחר
פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי החברה ,רח'
רוטשילד  ,30בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סגל יהושע ,עו"ד ,מפרק

מודן ניהול ושירותים בע"מ
)ח"פ (51-382800-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.3.2008בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' יד חרוצים
 ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי ניידרמן ,עו"ד ,מפרק

נצר טכנולוגיות משולבות  90בע"מ
)ח"פ (51-152826-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  20.2.2008בשעה  ,16.00במשרדי עו"ד ,אסנת נווה ושות' ,רח'
קויפמן ) 4בית שרבט( ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהונתן לביא ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

תמר לוטן ,מפרקת

רבן יצוא יבוא בע"מ
)ח"פ (51-281198-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.2.2008בשעה  ,10.30או  30ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המאוחר מביניהם ,אצל המפרק ,רח' טברסקי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

חב' דינאמיק עיצוב אתרים בע"מ
)ח"פ (51-342989-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.2.2008בשעה  ,11.00או  30ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המאוחר מביניהם ,אצל המפרק ,רח' טברסקי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

1683

א.א גולדברג שיווק וקידום מכירות ) (1997בע"מ

דומיין הולדינגס בע"מ

)ח"פ (51-248858-6

)ח"פ (51-272913-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.2.2008בשעה  ,10.00או  30ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המאוחר מביניהם ,אצל המפרק ,רח' טברסקי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מלצ'ט
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי קסטרשטיין ,מפרק

רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

ליסנדר בע"מ

לוגוס הדרכה בע"מ

)ח"פ (51-254281-1

)ח"פ (51-276626-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.3.2008בשעה  ,14.30במשרדי המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אלכסנדר
פן  ,23דירה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תגר עמיאל ,עו"ד ,מפרק

אבישי פרוינד ,מפרק

א.י .גל אופנה בע"מ

אב של אחזקות והשקעות ) (1997בע"מ

)ח"פ (51-093970-5

)ח"פ (51-245414-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
השקמה  ,8יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.3.2008בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציפי כהן-אביטן,עו"ד ,מפרקת

תגר עמיאל ,עו"ד ,מפרק

הפקות לכל המשפחה בע"מ

קרדן סוכנויות בע"מ

)ח"פ (51-364356-9

)ח"פ (51-168671-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,10.00אצל לאן משרד כרטיסים,
רח' פרוג  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  2.3.2008בשעה  ,14.00במשרד עו"ד יוסי
אברהם ,ארד ושות' ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד לוי ,מפרק

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

ערית טחינת איכות בע"מ
)ח"פ (51-161768-0

מדיטון ) (2004בע"מ
)ח"פ (51-341457-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  2.3.2008בשעה  ,14.00במשרד עו"ד יוסי
אברהם ,ארד ושות' ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  24.2.2008בשעה  ,17.00ברח' הירקון ,198
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל רוזנברג ,רו"ח ,מפרק

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

מדיטון ניוטרון ) (2000בע"מ

ו.מ.א .טכנולוגיה ופיתוח בע"מ

)ח"פ (51-293943-0

)ח"פ (51-180125-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  24.2.2008בשעה  ,17.00ברח' הירקון ,198
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  28.2.2008בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' ירמיהו
 ,44תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל רוזנברג ,רו"ח ,מפרק

מאיה רוניס ,עו"ד ,מפרקת

עין הגליל בע"מ

א.נ .שטיין תעשיות מתכת בע"מ

)ח"פ (51-180196-1

)ח"פ (51-289029-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  2.3.2008בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' דרך
הנדיב ,פרדס חנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  28.2.2008בשעה  ,16.00במשרדי חברת שבב
הגולן ) (2002בע"מ ,אזור התעשיה קצרין ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמרי ארז ,עו"ד ,מפרק

מדיטון מגדל העמק ) (1997בע"מ
)ח"פ (51-247832-2
)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  24.2.2008בשעה  ,17.00ברח' הירקון ,198
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קליאוט ,מפרק

נתיבי אלעד בע"מ
)ח"פ (51-328011-5
)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  2.3.2008בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' דרך
הנדיב ,פרדס חנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד קליאוט ,מפרק

גיל רוזנברג ,רו"ח ,מפרק
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שרליין מקאפ ) (1998בע"מ

אפל טוייס בע"מ

)ח"פ (51-261457-9

)ח"פ (51-298934-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  3.3.2008בשעה  ,9.00במשרדי עו"ד אברמוביץ-
איזרדל ושות' ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פינשטיין
 ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחום רוזמן ,מפרק

יניב איזרדל ,מפרק

קבוצת גבריאל לפיננסים בע"מ
)ח"פ (51-366456-5

פריטו ישראל בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-302195-6
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.3.2008בשעה  ,16.00אצל המפרק ,במשרד
פרל כהן צדק לצר ,רח' שנקר  ,5הרצליה פיתוח ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  4.3.2008בשעה  ,18.00ברח' האהבה ,7
תל מונד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר גלד ,עו"ד ,מפרק

שלום כהן ,רו"ח ,מפרק

אבני הסנה בע"מ

קרדן מסחר וקמעונאות בע"מ

)ח"פ (51-273046-6

)ח"פ (51-166477-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  10.3.2008בשעה  ,20.00אצל המפרק ,ערן אמציה,
רח' עפרוני  ,18כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  2.3.2008בשעה  ,14.00במשרד עו"ד יוסי
אברהם ,ארד ושות' ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

זוננשיין ג'רמי

חזן רונן

אמציה ערן

מפרקים

קופת תגמולים של עובדי יבמ ישראל בע"מ

א.מ .גלי טל בע"מ

)ח"פ (52-002272-4

)ח"פ (51-378075-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2008ברח' החשמונאים ,100
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  9.3.2008בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
בבית יבמ ישראל בע"מ ,דרך אם המושבות  ,94פארק אזורים,
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהר מימוני ,מפרק

אורית טיגר ,מפרקת
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ארדן יבוא חשמל ואלקטרוניקה ) (1982בע"מ

)ח"פ (51-287287-0

)ח"פ (51-093963-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ארדן הנדסת חשמל צפון ) (1994בע"מ

אלול-ארדן בע"מ

)ח"פ (51-204926-3

)ח"פ (51-199860-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ארדן ניהול מערכות בע"מ

אי.אר.פי תעשיות אלקטרומכניות בע"מ

)ח"פ (51-271601-0

)ח"פ (51-269161-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ארדן מפעלי מתכת ) (1976בע"מ

אימג'יון ויזואל דיאלוג בע"מ

)ח"פ (51-073917-0

)ח"פ (51-216233-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת
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קא תעשיות חשמל בע"מ

ניסקו אקלימטיקה ) (1996בע"מ

)ח"פ (51-267148-8

)ח"פ (51-237408-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

נכסי ק.נ.ג בע"מ

ניסקו אחזקות בע"מ

)ח"פ (51-286752-4

)ח"פ (51-257067-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ניסקו  -מור בע"מ

כרמל ר.ק .סחר בע"מ

)ח"פ (51-243415-0

)ח"פ (51-261092-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ניסקו קבוצת תאורה בע"מ

ניסקו השקעות ) (1994בע"מ

)ח"פ (51-287804-2

)ח"פ (51-192173-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת
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ניסקו ניירות ערך ) (1994בע"מ

גימינג מנג'מנט בע"מ

)ח"פ (51-192172-8

)ח"פ (51-264598-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ניסקו קבוצת רכיבים בע"מ

ראלקו תעשיות מיזוג בע"מ

)ח"פ (51-284107-3

)ח"פ (51-248816-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

ניסקו קבוצת מפעלי תעשייה בע"מ

רפקי בע"מ

)ח"פ (51-284106-5

)ח"פ (51-179455-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  17.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' היצירה
 ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

אלי אקסלרוד ,עו"ד ,מפרק

ארדן תעשיות ונכסים ) (1995בע"מ

מד דיוק בע"מ

)ח"פ (51-214073-2

)ח"פ (51-014621-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27.3.2008בשעה  ,11.00ברח' הברזל  ,A2רמת
החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  20.3.2008בשעה  ,15.00במשרד המפרק,
שד' רוטשילד  ,57קומה  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

מאיה עזריאל-לאוב ,עו"ד ,מפרקת

דוד מלניק ,עו"ד ,מפרק
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י.ק.מ דלפי נכסים בע"מ
)ח"פ (51-291288-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ,מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[,
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2007לאחר שמנהל החברה הגיש
ביום  ,16.12.2007תצהיר יכולת פירעון על פי סעיף  321לפקודת
החברות ,ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך בקבלת
הודעה מוקדמת של  21ימים ,התקבלה החלטה מיוחדת כדין
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח הורמן משה ,מרח'
ההסתדרות  ,17פתח תקוה ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.4.2008
בשעה  ,18.00במשרדי חברת אופק רכסים השקעות ופיתוח
בע"מ ,רח' ז'בוטינסקי 3א ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
משה הורמן ,רו"ח ,מפרק

פינה ורשת ) (1987בע"מ
)ח"פ (51-119477-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24.2.2008בשעה  ,9.00במשרדה של המפרקת ,בית
רון ,רח' אחוזה  ,142רעננה  ,43300לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
חנה פיש ,עו"ד ,מפרקת

גלרן החזקות נ.נ ) (1994בע"מ
)ח"פ (51-053802-2
)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  ,10.3.2008בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,17פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה הורמן ,רו"ח ,מפרק

גלרן החזקות ממד ) (1994בע"מ
)ח"פ (51-053851-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2008בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,17פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה הורמן ,רו"ח ,מפרק

גלרן נכסים ) (1993בע"מ
)ח"פ (51-770810-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2008בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,17פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה הורמן ,רו"ח ,מפרק

אלבטרוס תוכנות בע"מ
)ח"פ (51-154577-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.3.2008בשעה  ,10.00או חודש לאחר פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,במשרדי חברת איסטרוניקס
בע"מ ,רח' רוזאניס  ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ההודעה בדבר כינוס אסיפה סופית שפורסמה ברשומות
ביום  - 5.11.2007בטלה.
דניאל ילובסקי ,מפרק

עוזי שמטניק בע"מ
)ח"פ (51-163014-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' מעלה
השחרור  ,5חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר בנר ,עו"ד ,מפרק

יבין טלמדיה בע"מ
)ח"פ (51-22676-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5769ט"ז בשבט התשס"ח23.1.2008 ,

תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
הרצל רוזנבלום  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

החברה ,רח' אבא הלל  ,17רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן סלום ,עו"ד ,מפרק

יוספה יבין ,עו"ד ,מפרקת

אודן צפון )שרותי קרקע( בע"מ

יבין תקשורת בע"מ
)ח"פ (51-249058-2
)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  ,13.3.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
הרצל רוזנבלום  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח"פ (51-347826-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,שד' אבא חושי  ,101חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל אביטל ,מפרק

יוספה יבין ,עו"ד ,מפרקת

נכסי זאב בע"מ

יבין משפטנים בע"מ
)ח"פ (51-231859-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
הרצל רוזנבלום  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוספה יבין ,עו"ד ,מפרקת

פקס חוזר שרותי מענה פקס בע"מ
)ח"פ (51-220550-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' דב פרידמן  ,10רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מרש אדם ,מפרק

ג'ויוס בע"מ
)ח"פ (51-276843-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
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)ח"פ (51-009401-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית שפירא )סגל( ,ת"ז
 ,007330053מרח' הרב פינצ'י  ,8פתח תקוה ,חנה שפירא )ארן(,
ת"ז  ,00707614מרח' מנורה  ,6תל אביב ,וישראל שפירא ,ת"ז
 ,0073330046מרח' כצנלסון  ,6תל אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודית שפירא )סגל( ,מפרקת

עמותת קרן צדקה לזכר ההורים יהושע וחנה מרכוס
ז"ל ירחמיאל וחנה וקסלר
)ע"ר (58-002090-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הסופית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,20.11.2007התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את משרד עורכי הדין א"ש שמרון ,י'
מלכו ,פרסקי ושות' ,מהגן הטכנולוגי ,בניין  ,1מלחה ,ירושלים
 ,96958למפרק 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.
אורן פרסקי ,עו"ד ,מפרק
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אחוזת חלקה  84בגוש  8272בע"מ

טלא-טיב שרותי אלקטרוניקה בע"מ

)ח"פ (51-022273-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שלזינגר ,ת"ז
 ,054203187למפרק החברה.

)ח"פ (51-120753-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נתן הרפז ,ת"ז
 ,007969595מבית יוניטרייד ,שד' הרצל  ,1/708ת"ד  ,307אשדוד
 ,77102למפרק 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 ,במשרד בא כוח המפרק ,עו"ד
יואב מוזר ,רח' אבא הלל  ,12רמת גן.

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.

אורי שלזינגר ,מפרק

נתן הרפז ,רו"ח ,מפרק

אחוזת חלקה  85בגוש  8272בע"מ

נ .הרפז יועצים

)ח"פ (51-022274-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שלזינגר ,ת"ז
 ,054203187למפרק החברה.

)ח"פ (51-339497-3
)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  ,2.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נתן הרפז ,ת"ז
 ,007969595מבית יוניטרייד ,שד' הרצל  ,1/708ת"ד  ,307אשדוד
 ,77102למפרק 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 ,במשרד בא כוח המפרק עו"ד
יואב מוזר ,רח' אבא הלל  ,12רמת גן.

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.

אורי שלזינגר ,מפרק

נתן הרפז ,רו"ח ,מפרק

ש.ט .משחקים אלקטרוניים בע"מ

ארה עיסקי מזון בע"מ

)ח"פ (51-244522-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נתן הרפז ,ת"ז
 ,007969595משד' הרצל  ,1משרד  ,708אשדוד ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-395625-0
)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  ,2.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ציון יהב ,ת"ז
 ,051261741מדרך מנחם בגין  ,74תל 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.

נתן הרפז ,רו"ח ,מפרק

ציון יהב ,רו"ח ,מפרק
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