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הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לקבוע כי על משרת ראש
מערך הגיור במשרד ראש הממשלה לא תחול חובת מכרז
לפי סעיף  19לחוק ,בתנאי שהמועמד ייבחר בוועדה לאיתור
מועמדים ,שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס'
 345מיום  14.9.1999ומס'  2541מיום  ,29.9.2002כפי שפורסמו
בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז
פומבי ,2והרכבה יהיה כדלקמן:
-

הרב הראשי לישראל ,הראשון לציון או נציגו מקרב
העובדים הבכירים של משרדו  -יושב ראש;

-

נציב שירות המדינה או נציגו מקרב העובדים הבכירים
של משרדו  -חבר;

-

מזכיר הממשלה ,או נציגו מקרב העובדים הבכירים של
משרדו  -חבר;

-

נציג ציבור או עובד מדינה בכיר בעל ידע ומומחיות
בתחומי פעילותו של מערך הגיור ,שימנה מזכיר הממשלה
בהתייעצות עם נציב שירות המדינה  -חבר;

-

נציג ציבור או עובד מדינה בכיר בעל ידע ומומחיות
בתחומי פעילותו של מערך הגיור ,שימנה נציב שירות
המדינה בהתייעצות עם מזכיר הממשלה  -חבר.

כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3—274
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

2

י"פ התשס"ג ,עמ'  400ועמ' .712

המועסקים כעובדי הוראה בשירות המדינה ,בתחולה מיום
כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר .(2008
כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3—292
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי"א ,11951-כי הממשלה החליטה:
) (1לתקן את ההרשאה לנושאי משרה במשרד האוצר )להלן
 ההרשאה( שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ד ,עמ' 3485כדלקמן:
במקום פסקה ) (2להרשאה יבוא:
") (2המשנה למנהל הכללי  -עד לסכום של 2,500,000
ש"ח.
)2א( סגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש  -עד
לסכום של  1,000,000ש"ח".
במקום פסקה ) (8להרשאה יבוא:
") (8מנהל היחידה למשאבים חומריים  -עד לסכום של
 100,000ש"ח;".
) (2לתקן את ההרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים,
התשס"ב ,עמ'  2708כדלקמן:
במקום פסקה ) (2להרשאה יבוא:

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

")8) (2א( סגן מנהל היחידה למשאבים חומריים  -עד
לסכום של  55,000ש"ח.
)8ב( מנהל תחום הדרכה  -עד לסכום של  20,000ש"ח.
)8ג( מנהל תחום רווחה  -עד לסכום של  20,000ש"ח".

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-

כל מורשה כאמור לעיל יחתום ביחד עם אחד מאלה:
החשב הכללי או המשנה לחשב הכללי או סגן בכיר לחשב
הכללי או חשב משרד האוצר או סגן חשב משרד האוצר או
לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על  55,000ש"ח  -עם מנהל
מחלקת תשלומים במשרד האוצר או עם ממונה פיקוח תקציבי
במשרד האוצר.

מודיעים בזה ,כי על פי סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרת ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה לרשימת
המשרות שבתוספת לחוק.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד האוצר ,שהודעות
עליהן פורסמו  -תקפות.

כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3—1173

כ"ב בסיוון התשס"ח ) 25ביוני (2008
)חמ (3—9

__________
1

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

__________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

הודעה על הכרה בתוספת קבועה

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל1970-

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  8לחוק שירות המדינה
)גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ,11970-ועל סמך המלצת
ועדת שירות המדינה ,לפי סעיף  104לחוק האמור ,החליטה
הממשלה להכיר ב"תוספת  ,"2008המשולמת לעובדים
__________
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .65

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:

3978

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

) (1תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת
הולכת הגז הטבעי  -תמ"א/37/א - 1/4/1/חיבור מפעלי
תעשיה רמת חובב;
) (2תכנית מיתאר ארצית לתחנות כוח ורשת החשמל הראשית
 תמ"א/10/ב - 4/5/תחנת כוח פנים ארצית "חגית" הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי כדלק ראשיובסולר כגיבוי;
) (3תכנית מיתאר ארצית ליער ולייעור  -תמ"א 22/שינוי
מס' ;4
) (4תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל ,תמ"א- 2/10/23/
מערכת מסילות הברזל באזור הדרום  -שינוי מס'  ,2שינוי
בהתוויית מסילה לצומת הנגב;
) (5תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל ,תמ"א - 23/23/שינוי
בהוראות התכנית הראשית;
) (6תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת
הולכת הגז הטבעי  -תמ"א/37/א - 4/2/מכלול ימי
ויבשתי ,דור  -חיפה;
) (7תכנית ארצית לתשתית לאומית  -תת"ל  :11/25הפרדה
מפלסית  -עתלית מרכז;
) (8תכנית ארצית לתשתית לאומית  -תת"ל  :10/25הפרדה
מפלסית  -עתלית צפון;
) (9תכנית ארצית לתשתית לאומית  -תת"ל  :200/26הפרדה
מפלסית  -בין יבנה לנמל אשדוד.
כ"ב בסיוון התשס"ח ) 25ביוני (2008
)חמ (3—697
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי יושב ראש המליאה ,יושב ראש הוועד
המנהל וחברים לוועד המנהל של רשות השידור

הודעה על מינוי חבר לוועד המנהל של רשות השידור
לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )14א( לחוק רשות שידור,
התשכ"ה ,11965-מינתה הממשלה את סועאד אבורוכון לחברה
בוועד המנהל של רשות השידור במקום חליל רינאוי.2
כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3—404
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106

2

י"פ התשס"ח ,עמ' .3979

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת
זכרו של בנימין זאב הרצל
לפי חוק בנימין זאב הרצל )ציון זכרו ופועלו( ,התשס"ד2004-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף )3א( לחוק
בנימין זאב הרצל )ציון זכרו ופועלו( ,התשס"ד) 12004-להלן
 החוק( ,מינתה הממשלה את המועמדים שלהלן לחבריםבמועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל:
) (1אהוד פרוור ,עובד משרד ראש הממשלה ,על פי המלצת
ראש הממשלה ,לפי סעיף )3א() (1לחוק ,במקומו של ישראל
מימון;2
) (2דרורה הלוי ,עובדת משרד החינוך ,על פי המלצת שרת
החינוך ,לפי סעיף )3א() (1לחוק ,במקומה של יהודית
זמיר;3
) (3מוטי )מרדכי( פרידמן ,נציג ההסתדרות הציונית העולמית,
בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית ,לפי סעיף )3א()(3
לחוק ,במקומו של שלמה מולה.4
כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3—3552

לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים )7ב( ו– 14לחוק רשות
השידור ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,מינתה הממשלה
ביום ט' בשבט התשס"ז ) 28בינואר  ,(2007את משה גביש ליושב
ראש הוועד המנהל של רשות השידור ואת חברי מליאת רשות
השידור ,2המפורטים להלן ,לחברים בוועד המנהל של רשות
השידור:
חליל רינאוי

הודעה

ראובן שלום
רחל קרמרמן מרידור
כ"ב בסיוון התשס"ח ) 25ביוני (2008
)חמ (3—404
__________
2

__________
 1ס"ח התשס"ד ,עמ' .438
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .1031
 3י"פ התשס"ה ,עמ' .2074
 4י"פ התשס"ז ,עמ' .926

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ"ד1984-

דורין צברי

1

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
י"פ התשס"ו ,עמ' .560

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

אני מודיע לפי סעיף  13לכללי השפיטה )סדרי העבודה של
הוועדה לבחירת שופטים( ,התשמ"ד ,11984-כי ועדת הבחירה
בישיבתה מיום ט' בסיוון התשס"ח ) 12ביוני  ,(2008החליטה
לבחור במועמדים אלה:
השופט רפאל יעקובי  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בירושלים.
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370

3979

השופט יונתן אברהם  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בנצרת.
השופט אשר קולה  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בנצרת.
הרשם מרדכי כדורי  -נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה
במחוז ירושלים.
עורך הדין ישעיהו טישלר  -נבחר לכהונת שופט של בתי
משפט השלום במחוז הדרום.
עורכת הדין גילת שלו  -נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט
השלום במחוז הדרום.
עורך הדין יחיאל ליפשיץ  -נבחר לכהונת שופט של בתי משפט
השלום במחוז חיפה.
עורך הדין ניצן סילמן  -נבחר לכהונת שופט של בתי המשפט
לענייני משפחה במחוז חיפה.
הרשמת מגי כהן  -נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה
במחוז חיפה.
עורך הדין שלמה בנג'ו  -נבחר לכהונת שופט בתי משפט
לתעבורה במחוז חיפה.
עורכת הדין שאדן נאשף אבו-אחמד  -נבחרה לכהונת שופטת
של בתי משפט השלום במחוז הצפון.
עורך הדין אברהים בולוס  -נבחר לכהונת שופט של בתי
משפט השלום במחוז הצפון.
עורך הדין עמי )עמירם( קובו  -נבחר לכהונת שופט של בתי
משפט השלום במחוז המרכז.
י"ג בסיוון התשס"ח ) 16ביוני (2008
)חמ (3—1803
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את ניצן סילמן ,ת"ז  ,027879451שופט
של בית משפט שלום ,לדון בבית משפט לענייני משפחה ,החל
בתאריך ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי .(2008
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—2666
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את עורכת הדין ענת דבי ,ת"ז  ,059215459לרשמת/ראש
ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז תל אביב ,החל
ביום ב' באב התשס"ח ) 3באוגוסט .(2008
כ"ט בסיוון התשס"ח ) 2ביולי (2008
)חמ (3—64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את עורכת הדין איריס אסל ,ת"ז  ,027376326לרשמת/ראש
ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז המרכז ,החל
ביום ב' באב התשס"ח ) 3באוגוסט .(2008
כ"ט בסיוון התשס"ח ) 2ביולי (2008
)חמ (3—64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את עורך הדין מרדכי בורשטיין ,ת"ז  ,025627175לרשם/
ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז ירושלים,
החל ביום ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי .(2008
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות האזוריות

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט1969-

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ה( לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את איריס אסל ,ת"ז  027376326לרשמת של בתי משפט
לענייני משפחה במחוז המרכז ,החל ביום ב' באב התשס"ח )3
באוגוסט .(2008
כ"ט בסיוון התשס"ח ) 2ביולי (2008
)חמ (3—2666
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393

בתוקף סמכותי לפי סעיף )20א( לחוק הבחירות לכנסת
]נוסח משולב[ ,התשכ"ט ,11969-ועל פי בקשת יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית ,אני ממנה בזה את השופטים המפורטים
להלן ליושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות לכנסת ה–18
שיוקמו על פי סעיף )15ב( לחוק האמור:
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ירושלים

דניאלה וכסלר )בדימוס(

יהודה

עזרא קמא )בדימוס(

צפת

שכיב סרחאן

__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

כנרת

יוסי בן–חמו

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים

יזרעאל

אסתר הלמן

עכו

זיאד פאלח

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

חיפה

יצחק כהן

חיפה-כרמל

רפי חרסונסקי

חדרה

אביהו גופמן

השרון )נתניה(

הרווי גרובס )בדימוס(

פתח תקוה

ליה לב און

רמלה

אברהם טל

רחובות

הרן פיינשטיין

תל אביב

שרה דותן

דן  -צפון

עודד מודריק

דן  -דרום

חאלד כבוב

אשקלון

חיים חדש

באר שבע

רות אבידע

ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—100
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעורים
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

י"ד בסיוון התשס"ח ) 17ביוני (2008
)חמ (3—16
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )117א( לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את טלי להב ,ת"ז ,028650505
למפקחת על רישום מקרקעין ,וקובע כי אזור סמכותה יכלול
את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום מקרקעין.
כ"ח בסיוון התשס"ח ) 1ביולי (2008
)חמ (3—295
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז) 11957-להלן  -החוק( ,וסעיפים )5א() ,ב( ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית
המשפט העליון ,אני ממנה את יעל אילני ,שופטת בית משפט
שלום ,ת"ז  ,22391221ליושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי
החוק ,במחוז תל אביב.

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט) 11969-להלן  -החוק( ,וסעיף  16לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,21984-ולאחר התייעצות
עם נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את דוד בר–אופיר,
ת"ז  ,7738438שופט בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושב ראש
בוועדת ערר לפי החוק.
תוקף המינוי לשנתיים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—286
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;218התשס"ה ,עמ' .746
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד) 11954-להלן  -החוק( ,וסעיפים )5א() ,ב( ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית
המשפט העליון ,אני ממנה את יעל אילני ,שופטת בית משפט
שלום ,ת"ז  ,22391221ליושבת ראש מותב בוועדות ערעורים
לפי החוק ,במחוז תל אביב.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—99
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-וסעיף  16לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,31984-ובהסכמת נשיאת
בית המשפט העליון ,אני ממנה את השופט יצחק בנאי ,ת"ז
 ,106088שופט בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושב ראש מותב
נוסף לוועדת הערעור לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשנתיים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—321
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

דניאל פרידמן
שר המשפטים
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מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
וסעיפים )5א() ,ב( ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב-
 ,21992ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את
יעקב פרסקי ,ת"ז  ,12175196שופט בית משפט שלום ,ליושב
ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך את
מינויו של חנן מוניץ ,ת"ז  ,303801255לחבר בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז המרכז ,החל ביום כ"ו באלול התשס"ח )26
בספטמבר .(2008

ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—321
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162

תוקף המינוי לשלוש שנים.
דניאל פרידמן
שר המשפטים

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מאריך
את מינויו של חנן מוניץ ,ת"ז  ,303801255לחבר בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז המרכז ,החל ביום כ"ו באלול התשס"ח )26
בספטמבר .(2008
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—321
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ו ,עמ' .212

דניאל פרידמן
שר המשפטים

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת
בית המשפט העליון ,אני ממנה את יעקב פרסקי ,שופט בית
משפט שלום ,ת"ז  ,12175196ליושב ראש מותב נוסף בוועדות
ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ"ג) 11963-להלן  -החוק( ,ולאחר
התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ,לפי סעיף  16לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את
השופט דוד בר–אופיר ,ת"ז  ,7738438שופט בקצבה של בית
משפט מחוזי ,ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף  88לחוק,
במחוז תל אביב.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—324

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ"ג) 11963-להלן  -החוק( ,ולאחר
התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ,לפי סעיף  16לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את
השופט יעקב בצלאל ,ת"ז  ,823203שופט בקצבה של בית משפט
שלום ,ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף  88לחוק ,במחוז
ירושלים.
תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—323
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דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ו ,עמ' .212

דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ'  ;45התשנ"ט ,עמ' .130
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—323

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—324
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ'  ;45התשנ"ט ,עמ' .130
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ"ב) 11962-להלן  -החוק( ,וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את משה סובל ,שופט של בית משפט השלום,
ת"ז  ,5306709ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר ,לפי החוק,
החל ביום כ"א בתמוז התשס"ח ) 24ביולי .(2008
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—810
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ"ב) 11962-להלן  -החוק( ,וסעיפים  5ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי המלצת שר הפנים,
אני ממנה את גיא וגנר ,ת"ז  ,027355809לחבר בוועדות ערר לפי
החוק ,במחוז המרכז.

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת
מס הכנסה) 1להלן  -הפקודה( ,אני ממנה את עובד רשות המסים,
אבי ארדיטי ,ת"ז  ,057945222לסגן מנהל לעניין הפקודה.
תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי
לעיל.
כ"ח בסיוון התשס"ח ) 1ביולי (2008
)חמ (3—768
רוני בר–און
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

מינוי סגן מנהל

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—810
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

אלנה לוין ,ת"ז  - 304141823עורכת פטנטים;
מרק זוטא ,ת"ז  - 06051951עורך פטנטים;
דורון שרצקי ,ת"ז  - 058146416עורך פטנטים;
יוסי ברקאי ,ת"ז  - 050852658עורך פטנטים;
פאולינה בן עמי ,ת"ז  - 026124180עורכת פטנטים;
ירמיהו בן דוד ,ת"ז  - 015681620עורך פטנטים.
כ"ח בסיוון התשס"ח ) 1ביולי (2008
)חמ (3—1418
דניאל פרידמן
שר המשפטים

דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב ,11952-ולפי הצעת שר הפנים ,אני ממנה את דן
ליברטי ,2ת"ז  ,059024125לבית דין לביקורת משמורת של שוהים
שלא כדין לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בסיוון התשס"ח ) 3ביולי (2008
)חמ (3—284

דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1084

הודעה בדבר קביעת רשימת בוחנים
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )143ב( לחוק הפטנטים ,התשכ"ז-
 ,11967אני מודיע כי קבעתי רשימת בוחנים נוספת 2כלהלן:
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148
 2י"פ התשס"ה ,עמ'  ;849התשס"ח ,עמ' .3818
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לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין )שבח
ורכישה( ,התשכ"ג) 11963-להלן  -החוק( ,אני ממנה את עובד
רשות המסים ,אבי ארדיטי ,ת"ז  ,057945222לסגן מנהל לעניין
החוק.
תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי
לעיל.
כ"ח בסיוון התשס"ח ) 1ביולי (2008
)חמ (3—324
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

הודעה על מינוי חברים במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי
תאונות דרכים
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-מיניתי החל ביום ט"ו
בסיוון התשס"ח ) 18ביוני  (2008את עורכת הדין נטע דורפמן
רביב ,ת"ז  ,029501194לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי
תאונות דרכים )להלן  -מינהלת הקרן( ,במקום עורך דין יואל
בריס ,2וכן את ד"ר פרץ סגל ,ת"ז  ,4325379ואת עורך דין אשלום
רפאל לוי ,ת"ז  ,5478060לחברים במינהלת הקרן.
ט"ז בסיוון התשס"ח ) 19ביוני (2008
)חמ (3—1058
רוני בר–און
שר האוצר
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .234
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .2474
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מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

מס' זהות
השם
________________________
031166291
ניר חונוביץ
036217651
ירון פחימה
033569831
אמיר ורטהיים

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה( ,
אני ממנה את ראש מחלקת הגביה במועצה המקומית בסמ"ה
)להלן  -המועצה( ,זידאן בדראן ,ת"ז  ,29135308לממונה על
הגביה במועצה ואת פקיד הגביה במועצה ,אגבאריה ענתר,
ת"ז  ,40742289לפקיד גביה ,לעניין גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,21992-וגביית תשלומי חובה
המגיעים למועצה על פי דין.
1

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד
מהמנויים לעיל.
י"ד בסיוון התשס"ח ) 17ביוני (2008
)חמ (3—171
רוני בר–און
שר האוצר

ד' בתמוז התשס"ח ) 7ביולי (2008
)חמ (3—18
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

מינוי פקיד שומה

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה
1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
)להלן  -הפקודה( ,אני ממנה את עובדי רשות המסים,
המפורטים להלן ,לשמש עוזרי פקיד שומה ,לצורך הסמכתם
בידי השר לביטחון הפנים לפי סעיף  227לפקודה:

לפי פקודת מס הכנסה

מס' זהות
השם
________________________
034464644
רונן רצון
069791424
ויקטור אטיאס
031588437
יפית בת אל פילו
028531911
בנימין בר–לב

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה,1
אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל ,מישאל כהן ,ת"ז
 ,030594592לפקיד שומה לעניין הפקודה האמורה.
תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי
לעיל.
י"ד בסיוון התשס"ח ) 17ביוני (2008
)חמ (3—171
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

מינוי עוזרי פקיד שומה

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד
מהמנויים לעיל.
י"ד בסיוון התשס"ח ) 17ביוני (2008
)חמ (3—171
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה,1
אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל ,ששמותיהם
מפורטים להלן ,לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים ,145
 151 ,150ו– 152לפקודה:
מס' זהות
השם
________________________
011352960
רינת אלגאלי
034390724
צילה טנה
058805805
אילן מנשה
033473570
אמנון אלמגרבי
027423086
אסף סירמה
032782237
נעמי פנחסי
אלכסנדר גלפנבוים 304314388
043168269
אסף אפרתי
024112955
חיים חסיד
060960382
ימית רז
040963365
ישראל חובל
031741226
דרור טל
043468917
משה כץ
310141197
פבל צימבליסט
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות
בנאמנות לעניין היתר לפרסומו
לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותה לפי סעיף )29א( לחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד ,11994-באישור שר האוצר ולאחר הודעה
לוועדת הכספים של הכנסת ,מפרסמת רשות ניירות ערך )להלן
 הרשות( ,נהלים שקבעה לבדיקת תשקיף של קרן להשקעותמשותפות בנאמנות )להלן  -קרן(:
.1

הגדרות
בנוהל זה" ,תשקיף חדש" ו"תשקיף חוזר"  -כהגדרתם
בהודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של
תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות) 2להלן -
ההודעה(.

.2

נוהל לבדיקה מלאה
)א( בכל שנה ייבדק תשקיף חוזר אחד לפחות של מנהל
קרן בבדיקה מלאה.

__________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
 2י"פ התשס"ו ,עמ'  ;3355התשס"ח ,עמ' .3236

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

)ב(

)ג(

.3

כמו כן ייבדקו בבדיקה מלאה תשקיפים אלה:
)(1

תשקיף חוזר של קרן ,שסגל הרשות סבור כי יש
לעקוב אחר ניהולה תוך בחינה מיוחדת;

)(2

תשקיף של קרן חדשה בניהול מנהל קרן
חדש; הוגשו כמה תשקיפים כאמור במועדים
סמוכים ,ייבדק בנוהל זה אחד מהם לפחות.

בבדיקה מלאה הרשות תבחן את התשקיף באופן
מקיף ,ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים,
פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בו,
וכל דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה.

נהלים לבדיקה מקוצרת ולבדיקה חלקית
)א( תשקיף חוזר שאינו מן התשקיפים המנויים בסעיף )2א(
ייבדק בנוהל לבדיקה מקוצרת כמפורט בסעיף קטן )ב(
או בנוהל לבדיקה חלקית כמפורט בסעיף קטן )ג(.

.4

)ב(

בבדיקה מקוצרת ,הרשות תבחן את קיום הדרישות
שבסעיפים  2ו– 8להודעה בלבד.

)ג(

בבדיקה חלקית ,הרשות תערוך בדיקות נוספות על
הבחינה כאמור בסעיף קטן )ב( ,כפי שתקבע מעת
לעת ,ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים,
פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו
בתשקיף ,וכל אחד אחר הטעון לדעתה הבהרה.

נוהל בדיקת תשקיף של קרן חדשה
הרשות תבחן את הכריכה של טיוטת תשקיף של קרן
חדשה ,וכל עניין נוסף הנראה לה טעון בדיקה בטיוטת
התשקיף ,ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים,
פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בה וכל
דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה; לעניין זה" ,כריכה" -
עטיפת התשקיף כמשמעותה בתקנה  4לתקנות השקעות
משותפות בנאמנות )פרטי תשקיף של קרן להשקעות
משותפות בנאמנות ,מבנהו וצורתו( ,התש"ל.31969-

.5

קביעת נוהל הבדיקה
יושב ראש הרשות ,או עובד שהוא הסמיכו לעניין זה,
יחליט אם יינקט ביחס לתשקיף שלא מתקיימו בו התנאים
הקבועים בסעיף )2א( נוהל לבדיקה חלקית או נוהל
לבדיקה מקוצרת ,ורשאי הוא להחליט כי יינקט ביחס
לתשקיף כאמור נוהל לבדיקה מלאה ,אם ראה כי נסיבות
העניין מצדיקות זאת.

.6

ביטול נהלים קיימים
נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות
בנאמנות לעניין היתר לפרסומו ,לפי חוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד - 41994-בטלים.

י"ז באייר התשס"ח ) 22במאי (2008
)חמ (3—3580
זוהר גושן
__________
יושב ראש רשות ניירות ערך
 3ק"ת התש"ל ,עמ'  ;320התשמ"ה ,עמ' .1277
 4ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

תיקון להודעה על החלטות מועצת הביטחון של
ארגון האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות
העברה של ציוד לחימה או ציוד טילים
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
אני מודיע בזאת לפי סעיף  22לחוק הפיקוח על יצוא
ביטחוני ,התשס"ז ,12007-כי מועצת הביטחון של ארגון האומות
המאוחדות )להלן  -מועצת הביטחון( ,החליטה החלטה נוספת,
כמפורט להלן ולפיכך ההודעה על החלטות מועצת הביטחון
של ארגון האומות המאוחדות ,האוסרות או מגבילות העברה
של ציוד לחימה או ציוד טילים ,2תתוקן כך שבסוף סעיף 7
יבוא:
")ו( החלטה ."(2008) 1807
הנוסח המלא של החלטת מועצת הביטחון הנזכרת לעיל
מפורסמת באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת )http//:
.(www.exportctrl.mod.gov.il
אין לפרש הודעה זו כגורעת מהוראות כל דין לרבות
הוראות פקודת המסחר עם האויב.31939 ,
כ"א בסיוון התשס"ח ) 24ביוני (2008
)חמ (3—3770
אלי פינקו
ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני
__________
במשרד הביטחון
 1ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;398התשס"ח ,עמ' .4
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .2172
 3ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ' .79

מינוי רשויות תימרור מקומיות ותיקון מינוי
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני ממנה רשויות תימרור מקומיות כמפורט להלן ,ומתקן
את מינוי רשויות תימרור מקומיות 2כדלקמן:
) (1בסעיף  ,1אחרי פסקה ) (4יבוא:
טוב ב'

טור א'

")4א( שלמה פלדמן ,ת"ז  001318484עיריית תל–אביב-יפו;"
) (2בסעיף - 2
)(1

בפסקה ) (1בטור א' ,במקום "שאול גירטלר ,ת"ז
 "073348930יבוא "יעקב הוד ,ת"ז ;"009484130

)(2

בפסקה ) (10בטור א' ,אחרי "המנהל הכללי של רכבת
ישראל" יבוא "סגן המנהל הכללי לבטיחות ברכבת
ישראל".

ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי (2008
)חמ (3—766
אלכס לנגר
המפקח על התעבורה

__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;3226התשס"ח ,עמ' .610
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תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את אצילת הסמכויות כרשות תימרור מרכזית,2
כך שאחרי פרט ) (6יבוא:
") (7לישי טלאור ,ת"ז  ,057314551בתוואי "הקו האדום"
של הרכבת המקומית בתל אביב כפי שהוא מסומן במפה
המיוחדת בקנה מידה  ,1:1,250החתומה בידי המפקח הארצי
על התעבורה ומופקדת במשרדי חברת נת"ע ,נתיבי תחבורה
עירוניים בע"מ ,ובמשרדי הרשויות המקומיות שבהן עובר
תוואי הקו האדום".
ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי (2008
)חמ (3—766
אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה

__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2046התשס"א ,עמ' .1981

זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,7110חלקה  ,283בשטח של  18,842מ"ר בשלמות,
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 ,68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת
התעבורה ,1אצלתי לישי טלאור ,ת"ז  ,057314551את סמכויותי
על פי תקנה  (2)16לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,21961-לעניין
תוואי "הקו האדום" של הרכבת המקומית בתל אביב כפי שהוא
מסומן במפה המיוחדת בקנה מידה  ,1:1,250החתומה בידי
ומופקדת במשרדי המפקח הארצי על התעבורה בירושלים.
ג' בתמוז התשס"ח ) 6ביולי (2008
)חמ (3—214
אלכס לנגר
__________
המפקח על התעבורה
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ) 618להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1772התשל"ב ,עמ'  ,222מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל–אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד900/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3178מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש - 10016
חלקי חלקה

שטח )דונם(

173

1.420

175

1.521

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חדרה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ו בסיוון התשס"ח ) 18ביוני (2008
)חמ (3-2
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד765/י
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3682התשמ"ט ,עמ'  ,3738מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש - 10037
חלקי חלקה

שטח )דונם(

6

0.939

8

0.801

10

0.777

471

0.078

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חדרה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בסיוון התשס"ח ) 23ביוני (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד900/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3178מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש - 10012
חלקי חלקה

שטח )דונם(

3

1.840

4

1.770

5

1.910

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חדרה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ו בסיוון התשס"ח ) 18ביוני (2008
)חמ (3-2
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

__________
1
2

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

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח) 394/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3848התשנ"א ,עמ'  ,1346מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,7059חלקה בשלמות ) 161לשעבר ח"ח ,108 ,105 ,36
 ;(115 ,113הייעוד :שב"צ ושצ"פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"א בסיוון התשס"ח ) 24ביוני (2008
)חמ (3-2
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח) 198/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1709התשל"א ,עמ'  ,1377מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
גוש  ,6781ח"ח ) 21לשעבר גוש  ,6007חלקה  ;(137הייעוד:
שב"צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"א בסיוון התשס"ח ) 24ביוני (2008
)חמ (3-2
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח) 257/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2348התשל"ז ,עמ'  ,1971מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חולון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,7126חלקה בשלמות ) 197חלקה קודמת זמנית ;(32
הייעוד :בנייני ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"א בסיוון התשס"ח ) 24ביוני (2008
)חמ (3-2

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

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

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

כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ) 121/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5663התשס"ז ,עמ'  ,2744מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

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

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
פרדס חנה ,גוש  ,10076ח"ח  ,28-22לצורכי ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו בסיוון התשס"ח ) 29ביוני (2008
)חמ (3-2
מוטי קירמאייר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

תוספת
גוש

חלקי חלקה

20397

28

דרך ,שטח ציבורי פתוח

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

29

דרך ,שטח ציבורי פתוח

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

20399

הייעוד

4

דרך ,שטח למבני ציבור

41

דרך ,שטח למבני ציבור ,שטח
ציבורי פתוח

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בסיוון התשס"ח ) 19ביוני (2008
)חמ (3-2
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

__________
1
2

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

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית ש/במ) 525/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4026התשנ"ב ,עמ'  ,4034מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' לד) 1/425/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3301התשמ"ו ,עמ'  ,1380מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תוספת

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

גוש ) 5290מקודם גוש  ,(4018חלקה  43בשלמות )מקודם
חלקות  ;(32 ,15 ,13-7 ,1הייעוד :שטח בנייני ציבור ,מגרש .906

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית לוד ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת/מק/
) 29/1216להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5319התשס"ד ,עמ'  ,3583מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.

ז' בסיוון התשס"ח ) 10ביוני (2008
)חמ (3-2
אילן הררי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' נס) 1/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1874התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3751ח"ח .6

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6712ח"ח  ,16בשטח של  323מ"ר; ח"ח ,20
בשטח של  380מ"ר; ח"ח  ,42בשטח של  128מ"ר; ח"ח  ,43בשטח
של  390מ"ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ד' בתמוז התשס"ח ) 7ביולי (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

העתקי התכנית והתשריט מופקדים במשרדי הוועדה
המקומית בנס ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילות.
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5791התשס"ח,
עמ'  ,2619לעניין תכנית מס' נס - 1/1/בטלה.
ט"ז בסיוון התשס"ח ) 19ביוני (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' רצ) 100/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5815התשס"ח ,עמ'  ,3331מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה
לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
__________

3990

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

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

תוספת
גוש  ,3680ח"ח ) 58לשעבר גוש  ,3681ח"ח ,53 ,23-19 ,16
.(55
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בסיוון התשס"ח ) 10ביוני (2008
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

תוספת

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

גוש  ,3922ח"ח  ;21 ,19 ,13 ,10 ,3גוש  ,3923ח"ח ,5 ,2 ,1
 ;102 ,28-25גוש  ,3946ח"ח .21 ,19 ,14
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בסיוון התשס"ח ) 15ביוני (2008
)חמ (3-2
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/2003/ג
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3952התשנ"ב ,עמ'  ,1036מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/2/172/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5367התשס"ה ,עמ'  ,1619מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3697ח"ח .172
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

3991

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/9/74/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3317התשמ"ו ,עמ'  ,1655מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3705ח"ח .171
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בסיוון התשס"ח ) 10ביוני (2008
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

תוספת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

גוש  ,3699ח"ח .69
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בסיוון התשס"ח ) 10ביוני (2008
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח) 1200/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3799התש"ן ,עמ'  ,3874מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
__________

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח2010/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4309התשנ"ה ,עמ'  ,3449מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3703ח"ח .733
__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3992

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב בסיוון התשס"ח ) 25ביוני (2008
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/550/ד43/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5645התשס"ז ,עמ'  ,2158מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3704ח"ח .462
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ז באייר התשס"ח ) 22במאי (2008
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

__________
1
2

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

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

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

ג) 11188/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4986התשס"א ,עמ'  ,2696מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש ) 16759לשעבר  ,(16786חלקה ) 19לשעבר ח"ח ;(1
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' יהושע ,47
עפולה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י' באייר התשס"ח ) 15במאי (2008
)חמ (3-2

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

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו ,הודעה כי היא חוזרת
בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט
הפרסומים  ,3063התשמ"ד ,עמ'  ,2655לעניין תכנית מס' .447
תוספת
גוש  ,7047ח"ח  ,24בשטח של  910מ"ר מתוך  6,378מ"ר ,כך
שהשטח הנותר להפקעה הוא  5,468מ"ר.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 ,68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-3

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

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו
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הודעה לפי סעיף 14

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חולון )להלן  -הוועדה( ,הודעה כי היא
חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה,
בילקוט הפרסומים  ,2953התשמ"ג ,עמ'  ,2745לעניין תכנית
מפורטת מס' ח/144/ב.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' תא) 2664/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4740התשנ"ט ,עמ'  ,2768מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ'  ,4339תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,6996ח"ח ) 215 ,199מקודם ח"ח ,70 ,66 ,61-51 ,41-1
.(78 ,76 ,74 ,73

תוספת

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
חולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

גוש - 6163
חלקה

כ"ב בסיוון התשס"ח ) 25ביוני (2008
)חמ (3-3
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראש העין )להלן  -הוועדה( ,הודעה
כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,4342התשכ"ו ,עמ'  ,248לעניין
תכנית מס' ממ.830/
תוספת

שטח להפקעה במ"ר

21

6,895

22

564

44

407

312

219

313

219

314

219

315

224

404

1,668

405

1,422

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע בו מתוחם בצבע
אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

גוש  ,4271ח"ח .149
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,רח' שילה
 ,21ראש העין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט"ו בסיוון התשס"ח ) 18ביוני (2008
)חמ (3-3

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס'
) 757להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1462התשכ"ח ,עמ'  ,1817מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן  -הוועדה(,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4501התשנ"ז ,עמ'  ,2484תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

חלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

22

5,850

715

חלקות
מקודם
 57-50וח"ח ,51
53 ,49 ,74 ,154 ,52
בגוש שומה 7054

23

233

60

מקודם ח"ח ,55 ,51
בגוש שומה 7054

תוספת
גוש  ,6338כמפורט להלן -

הערות

חלקי חלקה

שטח להפקעה במ"ר )בקירוב(

) 67מקודם ח"ח (36

880

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע בו מתוחם בצבע
אדום.

) 73מקודם ח"ח (38

9,350

) 71מקודם ח"ח (44

2,020

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע בו מתוחם בצבע
אדום.

כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4

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

הודעה לפי סעיף 19

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ) 1172להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2163התשל"ו ,עמ'  ,436מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4334התשנ"ה ,עמ'  ,4827תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת

חלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

17

2,604

1,875

חלקות
מקודם
67-64 ,61 ,73 ,118/5
בגוש שומה 7054

18

2,600

כ–1,800

חלקות
מקודם
 61-59וח"ח 66 ,65
בגוש שומה 7054

__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ) 623להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,967התשכ"ג ,עמ'  ,88מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4334התשנ"ה ,עמ'  ,4828תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
תוספת
גוש  ,6962חלקה ) 196מקודם ח"ח  ,(110בשטח של  77מ"ר,
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע בו מתוחם בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4

גוש  ,7089כמפורט להלן -

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

הערות

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

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

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו
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הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ) 1852להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2874התשמ"ג ,עמ'  ,400מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4359התשנ"ו ,עמ'  ,759תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 566
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4989התשס"א ,עמ'  ,2834מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5035התשס"ב ,עמ'  ,588תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,7056ח"ח ) 54מקודם ח"ח  ,(43בשטח של  3,426מ"ר
מתוך שטח כולל של  83,556מ"ר ,בהתאם לתשריט כשהשטח
המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

תוספת
גוש  ,6105ח"ח ;252 ,251 ,172 ,171 ,161 ,160 ,159 ,148 ,147
גוש  ,6196ח"ח ,157 ,156 ,148 ,147 ,145 ,126 ,123 ,115 ,104 ,98 ,92
 ;367 ,366 ,169 ,168הייעוד :דרך מוצעת.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה בעיריית בני ברק,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' באייר התשס"ח ) 12במאי (2008
)חמ (3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' ) 44להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בע"ר  ,1941תוס'  ,2עמ'  ,1458מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4359התשנ"ו ,עמ'  ,759תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס' הר) 1656/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4157התשנ"ד ,עמ'  ,438מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5746התשס"ח,
עמ'  ,790תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש  ,6906חלקה ) 161מקודם ח"ח  ,(101בשטח של  2מ"ר,
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון
 68ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בסיוון התשס"ח ) 30ביוני (2008
)חמ (3-4

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו

ישכר פרנקטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק

תוספת
גוש - 6545
חלקי חלקה

מגרש לפי תכנית
הר1656/

ייעוד

2

ה

שב"צ

ו

שצ"פ

ז

דרך

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

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

תוספת

חלקי חלקה

מגרש לפי תכנית
הר1656/

ייעוד

גוש - 10041

3

ג

שב"צ

חלקי חלקה

השטח להפקעה במ"ר

ד

שצ"פ

) 325בשלמות(

1,201

ה

דרך

326

9,803

ג

שב"צ

328

0.941

ד

דרך

295

1,556

4
5

27
29
30

31

ג

שב"צ

ד

שצ"פ

ה

דרך

ב

דרך

ג

שצ"פ

ב

דרך

ג

שב"צ

ב

דרך

ג

שב"צ

ד

שצ"פ

ב

שצ"פ

ג

שב"צ

ד
כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני (2008
)חמ (3-4

דרך

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד811/ה
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5012התשס"א ,עמ'  ,3819מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5795התשס"ח ,עמ'  ,2767תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
חדרה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בסיוון התשס"ח ) 19ביוני (2008
)חמ (3-4
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס) 1/1/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1874התשל"ג ,עמ'  ,427מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נס ציונה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5212התשס"ג,
עמ'  ,3667תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3641חלקות .293 ,291
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית נס
ציונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ג בסיוון התשס"ח ) 26ביוני (2008
)חמ (3-4
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3997

פת/מק) 72/1209/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5109התשס"ב ,עמ'  ,3942מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5750התשס"ח ,עמ'  ,955תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2732התשמ"א ,עמ'  ,2315ותיקון טעות שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,4316התשנ"ה ,עמ'  ,3809מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4370התשנ"ו ,עמ'  ,1173תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תוספת

גוש  ,6355ח"ח  ,159חטיבת קרקע בשטח של  69מ"ר;
הייעוד :דרך.

גוש  3655חלקות  ;83-78הייעוד :שב"צ ,שצ"פ ודרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ג בסיוון התשס"ח ) 26ביוני (2008
)חמ (3-4

ד' בתמוז התשס"ח ) 7ביולי (2008
)חמ (3-4

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

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

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

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ) 1/86/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1168התשכ"ה ,עמ'  ,1564מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,3551התשמ"ח ,עמ'  ,1926תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3938חלקה  276בשלמות )לשעבר ח"ח .(41
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בסיוון התשס"ח ) 4ביוני (2008
)חמ (3-4
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

__________
1
2

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית רח) 950/להלן -
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית רח 950/מבנן 05
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2732התשמ"א ,עמ'  ,2315מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3640התשמ"ט ,עמ'  ,2373תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3655רצועה ברוחב  4מ' בגבול המזרחי של חלקה
.236
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ג בסיוון התשס"ח ) 26ביוני (2008
)חמ (3-4

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

שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית רח/800/א )להלן -
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3717התש"ן ,עמ'  ,475מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5750התשס"ח,
עמ'  ,954תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3703חלקה ) 1232לשעבר חלקה .(498
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ח' בסיוון התשס"ח ) 11ביוני (2008
)חמ (3-4

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

שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4598התשנ"ח ,עמ'
 ,966לעניין תכנית מיתאר ממ ,830/בתוספת ,בגוש  ,4271חלקה
" - "149תימחק ,ובח"ח אחרי " "143-136יבוא "."149
)חמ (3-4

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5717
התשס"ז ,עמ'  ,4339לעניין תכנית מס' תא) 2664/תל–אביב-יפו(,
בתוספת ,בטור "גוש" לצד חלקות " "756" ,"516" ,"711ו–","757
במקום גוש " ,"6163צריך להיות "."6150
)חמ (3-2

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה,1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /3813ד
שם התכנית :שינוי בינוי ,קווי בניין ותוספת שטחי
בניה ,בניית חניון ועליו חצר משחקים ,שכ' רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /3813ד ,שינוי לתכנית /3813ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב מנחת
יצחק .שכונת רוממה ,שטח בין קואורדינטות אורך - 219/850

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

 ,219/925שטח בין קואורדינטות רוחב  ;633/775 - 633/600הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול גושים וחלקות:
גוש ,30079 :חלקות במלואן ;165 ,164 :מגרשים 4 :ו– 8בהתאם
לתכנית /3813ג.
מטרת התכנית :א .קביעת הבינויים האלה בשטח:
 .1שינוי הוראות בינוי שנקבעו בתכנית 3813ג לבניין א' )שינוי
בגובה מפלסים ,שינוי קווי בניין ותוספת שטחי בניה( .2 .קביעת
בינוי לבניית חניון מקורה בחזית המזרחית של המגרש ,ומתן
אפשרות לשימוש בגג החניון כחצר משחקים לגן ילדים .כל
האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי .ב .קביעת קווי בניין
חדשים לבניה ,כאמור .ג .הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח.
ד .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/02/2006ובילקוט הפרסומים  ,5495עמ'  ,1893בתאריך
.16/02/2006
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' 9532
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח לאזור מסחרי ,קביעת
בניינים לשימור ובניית בניין חדש ,ישיבת עץ חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9532שינוי לתכניות .3423 ,1680
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב יפו.
מרכז העיר ,מתחם בין רח' יפו מתחם כי"ח מערב ,ושוק מחנה
יהודה השטח הידוע כבניין המשטרה ,וישיבת עץ חיים.
גוש  30074לא מוסדר ,חלקה  63וחלקה  ,69בנסח רישום ספר ,1015
דפים  ,8471 ,4863ובספר ירושלים מס'  ,80דפים  ;66 ,65קואורדינטות
לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין  ,220/375 - 220/225רוחב
 ;632/550 - 632/425הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול גושים וחלקות :גוש ,30074 :חלקות במלואן.69 ,63 :
מטרת התכנית .1 :התאמת ייעוד המגרש לתפקודים
אופיניים למרכז העיר  -מגורים ,מסחר ומשרדים .פינוי
פונקציה שאינה מתאימה למע"ר  -תלמוד תורה .שימור בניין
ישיבת עץ חיים במקומו ,שיחזור החנויות לאורך רחוב יפו,
שילוב הולכי רגל במרקם הסביבתי המתוכנן .2 .שינוי ייעוד
מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד .שינוי ייעוד משטח פתוח
פרטי לאזור מסחרי מיוחד .שינוי ייעוד מדרך קיימת לאזור
מסחרי מיוחד .3 .קביעת בינוי בעבור בניינים חדשים בשילוב
בניין קיים בבניין החדש מייעודו ,קביעת בניינים לשימור,
קביעת מבנים חדשים בשילוב בניין קיים בבניין חדש מיעודו,
קביעת בניינים לשימור קרקע מבנים חדשים בשילוב ,שיחזור
חזית לשימור ,הכל בהתאם לנספח מס'  .4 .1קביעת שטחי
בניה בהיקף של  37.300מ"ר ,מהם  23.286מ"ר שטחים עיקריים
ו– 14.014מ"ר שטחי שירות .5 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי
בניין חדשים .6 .הגדלת מספר הקומות המרביות ל– 15קומות
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מעל הקרקע ,קומות תת–קרקעיות לפי הנדרש לחניון לפי תקן
חניה .7 .קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור ושטח דרך לביטול.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת תנאים למתן
היתר בניה .10 .קביעת הוראות בגין בניינים ,גדרות ,מדרגות
להריסה/עצים לעקירה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/06/2005ובילקוט הפרסומים  ,5403התשס"ה ,עמ' .2916
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' תא3684/
שם התכנית :מגורים  -יבנאל צפון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' תא ,3684/שינוי לתכניות תא ,38/תא.1200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו; גבולות
התכנית :בצפון  -גוש  ,6922חלקות  ,6-1חלקות הפונות לרחוב
יצחק אלחנן ,במזרח  -רחוב התלמי ,בדרום  -רחוב יבנאל,
במערב  -רחוב החרמון; גושים וחלקות :גוש ,6922 :חלקות
במלואן.13 - 7 :
מטרת התכנית :שיקום האזור והחייאתו ,תוך שמירה על
אופי הבניה ועל המרקם הקיים בשכונת נווה צדק ,על ידי:
א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים
מיוחד .ב .קביעת תכליות התב"ע למגורים עם חזית מסחרית
לכיוון רחוב התלמי בלבד ,זכויות בניה של עד  300אחוז
)עיקרי ושירות( ,גובה המבנים עד  3קומות ועליית גג .קביעת
הצפיפות ,כך ששטח יח"ד לא יפחת מ– 100מ"ר בממוצע.
ג .קביעת הנחיות עיצוביות לחזיתות ,פתחים ,חומרי גמר,
שפועי גג וכו' .ד .קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי
רגל כמופיע בנספח הבניה והחניה .ה .קביעת מערך חניה
והגדרת אופי השימוש שבו .ובהתאם לאמור לעיל לשנות את
הוראות התכניות החלות בשטח התכנית לפי האמור בסעיף 16
יחס לתכניות תקפות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' .2737
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו ,טל'
 ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

4000

מרחב תכנון מקומי-מחוזי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס' תדמת2007/
שם התכנית :הרחבת הגשר הירוק על דרך מס' 1
)מול אזור(
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 אור יהודה-אזור מופקדת תכנית דרך מס' תדמת,2007/
שינוי לתכניות מאא/במ ,26/מתא.7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור .תחום שיפוט
מחוזי/גלילי  -מחוז תל אביב .דרך מס'  ,1מערבית למחלף גנות,
גשר בין מועצה מקומית אזור לחוות שורגי; גושים וחלקות:
גוש ,6001 :חלקי חלקות .147 ,146 ,142 :גוש ,6002 :חלקי חלקות:
 .69 ,60 ,56 ,48 ,27 - 24גוש ,6030 :חלקי חלקות .15 ,14 ,7 ,6 :גוש:
 ,6031חלקי חלקות .29 ,28 ,8 :גוש ,6032 :חלקי חלקות.20 ,19 :
מטרת התכנית .1 :הקמת גשר חדש לחיבור בין מועצה
מקומית אזור לבין חוות שורגי לצורך הרחבת דרך מס'  ,1וביטול
גשר קיים .2 .שינוי ייעוד שטח לפארק מטרופוליני ,שטח ציבורי
פתוח והפיכתם לייעוד דרך .3 .ביטול דרך קיימת והפיכתה
לשטח ציבורי פתוח ולשטח לפארק מטרופוליני .4 .שינוי ייעוד
משטח למסילת ברזל לשטח משולב לדרך ומסילת ברזל.
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'
 .03-7632588קבלת קהל במשרדי הוועדה המחוזית :ימים א',
ג' ,ה' ,בשעות  .14:00-10:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור ,רח'
ההגנה  ,100אור יהודה ,טל'  ,03-5388108ולמשרדי הוועדה
המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין ,125
תל–אביב-יפו  ,67012טל' .03-7632588
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 הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר1/1900/
שם התכנית :תוספת שימוש מלונאי באזור תעשיה
ותעשיה מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר ,1/1900/שינוי לתכנית הר.1900/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .אזור
התעשיה הרצליה הנמצא ממערב לדרך מס'  2וממזרח לשכונות
המגורים בהרצליה פיתוח; גושים וחלקות :גושים בחלקיות:
.6592 ,6590 ,6518 ,6422 - 6419
מטרת התכנית :הוספת מלונאות לרשימת שימושי הקרקע
בתכנית הראשית.
עיקרי הוראות התכנית :א .לרשימת התכליות המפורטות
בסעיף  16בהוראות התכנית הראשית הר 1900/באזורים תעשיה
ותעשיה מיוחד יתווסף שימוש נוסף :בתי מלון .ב .בתחום
בתי המלון לא יותרו שטחי מסחר נוספים מעבר לקבוע בהוראות
תכנית הר .1900/ג .בתחום בתי המלון לא תותר הקמה והפעלת
אולמי שמחות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5627התשס"ז ,עמ' .1542
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,טל'  ,09-9591545וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/2074/א/מח
שם התכנית :שינוי מקומת חניה לייעוד מעורב
למגורים ולמשרדים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/2074/א/מח ,שינוי לתכניות הר ,1265/הר/2000/א,
הר/253/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .רחוב נוף
שדמות  ;13גושים וחלקות :גוש ,6520 :חלקה במלואה.73 :
מטרת התכנית :שינוי ייעודה של קומת החניה העליונה,
למגורים ,בעבור  2דירות ולשטחי השירות שלהן.
עיקרי הוראות התכנית :א .להתיר הוספת  2יחידות דיור
לבניין קיים ,על ידי שינוי השימושים המותרים בקומת חניה -
העליונה המפולשת בחלקה הקיימת ,במפלס  -18.04מ' לקומת
מגורים .ב .הגדלת זכויות בניה לשימוש עיקרי על חשבון שטחי
עזר עודפים לחניה באותה הקומה .ג .ביטול הפקעה ברוחב של
 1.5מ' לאורך החזית המזרחית של המגרש ,ושינוי ייעוד השטח
מייעוד דרך לייעוד מגורים ב .1ד .קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5719התשס"ח ,עמ' ,14
בתאריך .19/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,טל'  ,09-9591545וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ח5/152/
שם התכנית :מגרש למסחר ומשרדים/תעשיה
עתירת ידע
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 חולון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ח,5/152/
שינוי לתכניות ח ,2/1/152/ח ,1/152/ח ,15/1/ח ,356/כפיפות
לתכניות ח ,4/1/תמא.2/4/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .הרחובות:
המלאכה ,הרוקמים ,שד' ירושלים .אזור התעשיה; גבולות
התכנית :מצפון  -רח' הרוקמים פינת רח' המלאכה ,ממערב
 רח' המלאכה פינת שד' ירושלים ,מדרום  -שד' ירושלים,ממזרח  -חלקה  ,18גוש  ;6804גושים וחלקות :גוש, 6804 :חלקות
במלואן.28 ,17 :
מטרת התכנית :מתן אפשרות להקמת מבנה למסחר
ותעשיה עתירת ידע.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור
שייעודו מבנה ציבור ודרך לשצ"פ ,שפ"פ ולאזור שייעודו
מסחר ותעשיה עתירת ידע .ב .הרחבה ,שינוי וביטול דרכים.
ג .קביעת זכויות בניה :שינוי במרווחי בניה ,קביעת גובה
בניינים ,הנחיות בינוי ,הנחיות לעיצוב אדריכלי .ד .קביעת
הוראות לשצ"פ ושפ"פ .ה .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ו .איחוד וחלוקה בהסכת בעלים.
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 חולון ,רח' ויצמן  ,58חולון,
טל' .03-5027222
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג3/996/
שם התכנית :מתחם  1לתכנית רג996/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג.3/996/

4001

תחום התכנית :רמת גן; גושים וחלקות :גוש ,6126 :חלקות
במלואן.423 - 419 :
השינויים המוצעים .1 :שינוי ייעוד מרכז מגורים משולב
לשצ"פ ושב"צ בכיכר רמב"ם .2 .שימור בית האזרח והתחנה
המרכזית הישנה.
תנאים לפי סעיף  78לחוק :לא תותר הוצאת היתרי בניה
אלא למטרות התכנית שבהכנה :פיתוח הכיכר או שימור
הבניינים.
תוקף התנאים לפי סעיף  78לחוק :למשך שנתיים או עד
להפקדת התכנית לפי המועד המוקדם שביניהם.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג/340/ב3/
שם התכנית :שימושים נוספים בבורסה
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 גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רג/340/ב,3/
שינוי לתכניות רג ,838/רג/340/ב.1/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .כל אזור
הבורסה בין הרחובות אבא הלל ,ביאליק ,דרך מנחם בגין
ורח' ז'בוטינסקי.
מטרת התכנית :קביעת שימושים נוספים לאזור הבורסה
ברמת גן ,לרבות בקומות הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת תמהיל שימושים בדגש
על שימושים תעסוקתיים ,שהינו השימוש הראשי באזור
הבורסה .2 .קביעת שימושים ראשיים :תעסוקה ,משרדים,
שירותי בידור והסעדה ,וקביעת שימושים משניים מיוחדים:
מגורים ,מסחר ,דיור מוגן ,מעונות סטודנטים ,מלונאות ,מוסדות
תרבות )כהגדרתם בתממ .3 .(5/קביעת שימוש לדיור מוגן,
אך ללא מחלקה סיעודית )לא יותר שימוש של בתי אבות(.
 .4קביעת היקף השימושים הנוספים לבניינים קיימים באופן
שלא יעלה על  30אחוז מהיקף השטחים הקיימים לפי תכניות
מאושרות.
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 גן ,רח' המעגל  ,26רמת
גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

4002

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג1381/
שם התכנית :מגורים ,רח' השוטרת
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 גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רג,1381/
שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/1/רג/340/ג ,3/רג/מק/340/ג,1/11/
רג/מק/340/ג ,11/רג/340/ג ,21/רג ,340/רג/340/ג ,רג/מק/340/
ג ,9/רג/מק/340/ג ,6/רג/340/ג ,1/רג/מק/340/ג/21/א ,כפיפות
לתכניות רג/340/ג ,19/רג/מק/340/ג ,15/רג/מק/340/ג.17/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב השוטרת ;9
גבולות התכנית :מצפון :רחוב השוטרת )חלקות  ,(508 - 349מדרום:
חלקה  ,801ממערב :חלקה  ,502ממזרח :חלקה  ;504גושים וחלקות:
גוש ,6127 :חלקה במלואה.503 :
מטרת התכנית .1 :תוספת זכויות בניה .2 .תוספת  2קומות
מעל בניין קיים של  4קומות וקומת גג .3 .תוספת  3דירות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :להוסיף זכויות בניה בשיעור
של  218מ"ר שטח עיקרי ו– 100מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה
הקובעת לבניין .2 .לקבוע סך כל זכויות בניה של  900מ"ר
שטחים עיקריים ו– 488מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה
הקובעת לבניין .3 .להוסיף  2קומות ,גובה הבניין יהיה  6קומות
טיפוסיות מעל לקומת עמודים וקומת גג חלקית שתיבנה
בנסיגה מקו הבינוי בחזית הראשית .4 .להוסיף  3יח"ד ,ובסך כל
תהיינה בבניין  13יח"ד.
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'  .03-7632588שעות קבלת קהל בוועדה המחוזית:
ימים א' ,ג' ,ה' בשעות  .14:00-10:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,רח'
המעגל  ,26רמת גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רג1296/
שם התכנית :מגרש שולי  -הקמת בניין מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מס' רג ,1296/שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/רג ,996/רג,340/
רג/340/ג ,1/רג/340/ג ,כפיפות לתכניות רג/מק/340/ג ,16/רג/
מק/340/ג.17/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב ביאליק
 ;41 ,39גבולות התכנית :מצפון  -חלקה  ,363גוש  ,6127מדרום
 חלקה  ,63גוש  ,6127ממזרח  -רח' ביאליק ,ממערב  -חלקה ,650גוש  ;6127גושים וחלקות :גוש ,6127 :חלקות במלואן,113 :
.652 ,651 ,419
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש לחלקות ,113
 652 ,651 ,419בגוש  6127בהסכמת בעלים למגרש מס' ,10
ולמגרש מס'  11בהתאם לפרק ג' ,סימן ז' לחוק .ב .לתכנן
מחדש את תחום התכנית ,לשפר את אופי המגורים ,על ידי
שינוי הבינוי .ג .לקבוע זכויות בניה באזור מגורים מיוחד עם
חזית מסחרית כדלקמן 7,680 :מ"ר שטחים עיקריים לשימושים
של מסחר ומגורים ,מתוכם 6,930 :מ"ר למגורים ל– 100יח"ד
ו– 750מ"ר למסחר 4,500 ,מ"ר שטחי שירות מעל מפלס רח'
ביאליק ,וכן  7,335מ"ר שטחי שירות למרתפי חניה ומחסנים.
ד .גובה הבניין  27 -קומות מעל קומת מסחר בגובה כפול
במפלס הרחוב מעל  5קומות מרתף  +קומת גג טכני .ה .לשנות
את הוראות תכנית מס' רג 996/אשר הודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  ,4686מיום .1.10.1998
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' .454
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רג/1293/א
שם התכנית :מגורים עם חזית מסחרית ,רח' ז'בוטנסקי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רג/1293/א ,שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/רג ,327/רג/340/
ג ,1/רג/340/ג ,רג ,340/כפיפות לתכניות רג/מק/340/ג ,16/רג/
מק/340/ג ,17/רג/340/ג ,21/רג/מק/340/ג/21/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רח' מקדונלד
 ,18חלקה  726בגוש  ,6205רח' מקדונלד  ,14חלקה  252בגוש ;6109
גבולות התכנית :מצפון  -בגוש  ,6205חלקה  ,265בגוש ,6109
חלקות  .74 ,72 ,71מדרום  -רחוב ז'בוטינסקי ,ממזרח  -בגוש ,6205
חלקות  ,722 ,721ממערב  -בגוש  ,6109חלקה  ;251גושים וחלקות:
גוש ,6109 :חלקה במלואה .252 :גוש ,6205 :חלקה במלואה:
.726
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית .ב .קביעת זכויות
בניה של  2,700מ"ר שטחים עיקריים ו– 1,465מ"ר שטחי שירות
לבניין בן  11קומות מעל קומת כניסה ,מעל  2קומות חניה ,ומעל
 2קומות לחניה ומסחר הכולל  30יח"ד ,וקביעת זכויות בניה
של  285מ"ר שטחים עיקריים למסחר מתחת למפלס הכניסה

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

הקובעת .ג .שינוי ייעוד משצ"פ לדרך להרחבת דרך ז'בוטינסקי.
ד .קביעת זכות מעבר לציבור ברוחב של  6מ' באזור מגורים
מיוחד עם חזית מסחרית .ה .קביעת הוראות לפיתוח השצ"פ
ושימור רכס הכורכר הקיים .ו .קביעת הוראות בניה ותנאים
למתן היתר בניה ואיכלוס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5619התשס"ז ,עמ' .1261
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632588שעות קבלת קהל בוועדה המחוזית:
בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות  ,14:00-11:00וכן במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן,
טל'  ,03-6753515וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
גילה אורון
יושבת הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' חפאג163/
שם התכנית :גבעת עדה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הוועדה המחוזית
ביחס לתכנית חפאג 163/שפורסמה ביום  ,11.5.2004אשר
במסגרתה בוטלה בטעות הפקדת תכנית חפאג ,163/למרות שזו
כבר אושרה בשנת  .1951ההודעה האמורה על ביטול ההפקדה
הינה מבוטלת בזו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת עדה  -גוש ,10129
ח"ח  .1גוש  ,10130חלקות  ,20-2ח"ח  .1גוש  ,10131חלקות ,25-1
 .36-27גוש  ,10132חלקות  ,16-1ח"ח  .38-18גוש  ,10133חלקה .97
גוש  ,10134חלקות .48-46 ,44-35
מטרת התכנית :שיכון שלושים חיילים משוחררים כתוספת
למשקים חקלאיים הקיימים בגבעת עדה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' ,04-8633448
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה החליטה בישיבתה מס'  ,2008010מיום 14.05.2008
על פרסום הודעה לפי סעיף  77לחוק ,על הכנת תכנית מס'
חפ - 6/1796/מתחם יצחק שדה במושבה הגרמנית.
המקום :במושבה הגרמנית ,בגבולות הרחובות :בדרום -
רח' הגפן ,בצפון  -רח' המגינים ,במזרח  -רח' הגנים ,במערב -
רח' יצחק שדה והכוללת בתוכה את הרחובות :לוחמי הגטאות,
מרדכי אניליביץ ,הרמן ואלנבי.
השטחים הכלולים בתכנית :גוש ) 10829שומה( ,ח"ח
 .52גוש ) 10827רשום( ,חלקות ,43-41 ,37-26 ,24-3 ,1
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 ,61-57 ,55-47ח"ח  .56גוש ) 10930רשום( ,חלקות ,18-1
 ,37-28ח"ח  .40-38גוש ) 10913רשום( ,ח"ח  .139גוש 11112
)רשום( ,ח"ח  .41גוש ) 11270רשום( ,חלק מגוש שומה ,10811
חלקות  ,46 ,45 ,41 ,40 ,18-1ח"ח .44
מטרות התכנית :שיקום ופיתוח של תחום התכנית,
תוך שימורם ,טיפוחם וניצולם של המאפיינים המיוחדים
)ארכיטקטוניים ,צמחיה ,נוף וכו'( הקיימים בשטח לאור
העקרונות האלה .1 :שמירה על אופי וסגנון הבינוי הקיים.
שמירה על פרטי הסביבה הקובעים את ייחודה ,כגון :מבנים
ופרטיהם ,חזיתות ,סמטאות ,גדרות ,צמחיה וכו' .2 .מיקומה
ועיצוב הבניה החדשה בצורה שתתאים ותשתלב בסביבה
הקיימת .3 .הגדרה וקביעת מיקומם של שירותים ציבוריים
כגון :מבני ציבור ,מוסדות ,שטחים ירוקים וכו' .4 .קביעת אופיין
ורוחבן של הדרכים באזור .5 .התוויית דרכים ושבילים חדשים.
 .6קביעת ייעודי קרקע ,זכויות בניה ,הגבלות בניה ,מרווחים,
חלוקה ,הנחיות עיצוב והנחיות שימור לבניה הקיימת והחדשה.
 .7חיזוק אזורי המגורים ,על ידי מתן אפשרות להרחבת דיור,
תוספות יח"ד חדשות ,ושיפור השירותים הציבוריים .8 .יצירת
מוקד תיירות על ידי התאמת השימושים ,אופי הפעילות ורמת
הפיתוח.
תוקף ההודעה שנתיים מיום פרסומה ברשומות.
כמו כן ,החליטה הוועדה לפי סעיף  78לחוק ,כי היתרי
הבניה בקרקע שבתחום התכנית יוצאו בכפוף לתכניות
המאושרות על השטח ובתנאי שיתאימו למטרות תכנית זו
המפורטות לעיל ולמטרות תכנית השלד )מהדורה  ,4ספטמבר
 (97למושבה הגרמנית ,שאומצה על ידי הוועדה המקומית
בישיבה מס'  ,116מיום  ,14.09.1998ובכפוף לחוו"ד היחידה
לשימור.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפ/1332/יט
שם התכנית :רמפה לחיבור רחוב סחרוב לדרך מס' 2
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ/1332/יט ,שינוי לתכניות
חפ/מק ,2144/חפ/1332/ג ,חפ ,1332/חפ/1273/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח' אנדרה
סחרוב ,במבואות הדרומיים של חיפה ,בסמוך לכביש  2באזור
מת"מ; גושים וחלקות :גוש  ,10730ח"ח .60 ,57 ,21 ,6 ,5
מטרת התכנית :הרחבת דרך במטרה ליצור חיבור ישיר בין
רח' סחרוב לכביש מס' .2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח חניה ציבורית
לשטח דרך וחניון; ב( שינוי ייעוד אזור תיירות נופש וקייט
לשטח דרך ושצ"פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין ,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 חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8633448

4004

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' .04-8356807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-חוק התכנון
ובניה ,התשכ"ה .1965 -
מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' כ13/
שם התכנית :בניין ערים ,שיכוני עולה חדש,
כפר אתא
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' כ ,13/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,483התשט"ז ,עמ'  ,1102בתאריך .28/06/1956
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אתא; גושים
וחלקות :גוש ,11010 :חלקות במלואן,64 - 60 ,57 - 53 ,17 - 1 :
 .70 ,68 ,66גוש ,11011 :חלקות במלואן,25 ,24 ,21 - 18 ,12 - 1 :
.48 - 38 ,36 - 29
מטרת התכנית :א .להקים  168יח"ד לעולים .ב .להקים
 82יח"ד בעבור עובדי אתא .ג .להפריש להרחבות בדרכים
מאושרות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה
טל'  ,04-8633448ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית אתא ,קרית אתא  ,28100טל'  ,04-8478420בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מכ/86/א
שם התכנית :דרך משה  -קטע עליון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מכ/86/א ,שינוי לתכניות מכ ,86/חפאג.818/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר .קטע המשך
לדרך משה מהפניה לרמות יצחק )רח' לוטם( עד להתחברות
לכביש מקשר נשר  -רכס הכרמל )דרך  ;(705גושים וחלקות:
גוש ,11206 :חלקי חלקה .1 :גוש ,11207 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :התאמת תוואי הכביש המאושר לתנאי
הטופוגרפיה בשטח ולפי תכנון מפורט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/02/2000ובילקוט הפרסומים  ,4853התש"ס ,עמ' .2593
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2חיפה  ,33093טל'  ,04-8676296וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' טב103/
שם התכנית :צפורנים/נרקיסים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית טבעון מופקדת תכנית מפורטת מס' טב ,103/שינוי
לתכניות ג ,405/טב/60/א ,ג ,703/כפיפות לתכנית טב.34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית טבעון; גושים
וחלקות :גוש ,10592 :חלקות במלואן,134 - 115 ,112 - 108 :
-270 ,231 ,226 ,224 ,221 ,219 - 190 ,189 - 140 ,138 - 136
,355 ,354 ,349 - 339 ,337 - 327 ,324 - 298 ,295 ,287-277 ,275
 ,451 ,450 ,445 - 443 ,426 - 421 ,369 ,368 ,360 ,359חלקי חלקות:
 .338 ,225 ,223 ,139 ,106גוש ,10593 :חלקות במלואן,12 - 7 :
,152 - 151 ,61 - 59 ,57 ,55 - 41 ,39 - 35 ,33 - 29 ,27 - 14
 ,297 ,296 ,238 ,237 ,170 - 165חלקי חלקות.261 ,147 ,28 :
גוש ,10607 :חלקות במלואן ,411 - 408 :חלקי חלקה.412 :
מטרת התכנית :א .מתן הוראות לאופן חלוקת מגרשים.
ב .מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבניה חדשה ,לתוספות
בניה ,לפיתוח חצרות וחניות .ג .הקצאת מגרשים לשטחים
ציבוריים פתוחים ,לבנייני ציבור ושטחי ספורט שכונתי.
ד .הסדרת מערכת דרכי גישה לרכב ,לרכב חרום ,להולכי רגל
ולמבנים הנמצאים ללא גישה מדרך .ה .שינוי ייעוד כמפורט:
משצ"פ א לאב"צ ,לדרכים ושבילים ,לדרכי גישה ,לשצ"פ ב,
לחניה ציבורית ולשבילים ,משצ"פ ב לשב"צ ,לדרכים ושבילים,
לדרכי גישה ,לשצ"פ א ,לחניה ציבורית ולשבילים ,ממסחר
למגורים א.
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 חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון ,קרית טבעון ,36100
טל' .04-9539249
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 עיר הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' עד299/
שם התכנית :בית אבות במערב עוספיא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עיר הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' עד ,299/שינוי
לתכניות ג ,546/עד ,105/ג.604/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עיר הכרמל .בצפון
מערב עוספיא ,על דרך מס'  26לפי תכנית עד ,105/במרחק של

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

כ– 150מ' מהדרך האזורית הקיימת מס'  ;672גושים וחלקות:
גוש ,17143 :חלקי חלקה.16 :
מטרת התכנית :הקמת בית אבות המיועד לזקנים עצמאיים
וזקנים תשושים וסיעודיים הנמצאים בפיקוח משרד העבודה
ומשרד הבריאות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע ממגורים א
לאזור מגורים מיוחד .ב .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 חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עיר הכרמל ,רח' אבא חושי,
שד' עספיא  ,10עיר הכרמל ,טל' .04-8399382
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש1053/
שם התכנית :גבעת חן הירוקה  -בנימינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ש ,1053/שינוי לתרשצ ,2/26/5/ש ,229/ש/229/א ,ש,208/
ש ,25/ש/23/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה.
בנימינה; גושים וחלקות :גוש ,10152 :חלקה במלואה ,75 :חלקי
חלקות .115 ,17 :גוש ,10215 :חלקות במלואן,400 - 373 ,368 :
 ,516 ,514חלקי חלקות,367 ,173 ,156 ,153 ,108 ,73 ,62 ,60 ,59 :
.464 ,371
מטרת התכנית :התחדשות עירונית במתחם גבעת חן הירוקה
לשיפור איכות החיים של התושבים ולניצול יעיל יותר של הקרקע,
על ידי :א .פינוי המבנים הקיימים בתחום התכנית והריסתם,
והקמת מבנים חדשים במקומם ,בהיקף של כ– 384יחידות ,בעשרה
מגרשים .ב .קביעת זכויות והוראות בניה לייעודי הקרקע השונים.
ג .קביעת ייעודי קרקע והנחיות תכנון לדרכים ולשטחים
ציבוריים פתוחים .ד .קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח .ה .קביעת
הנחיות לשטחי תנועה ,חניה והולכי רגל .ו .קביעת הנחיות
לפיתוח שטח במסגרת נספח נוף .ז .קביעת חלופות למימוש
התכנית .ח .קביעת עקרונות לעריכת תכניות לאיחוד וחלוקה
כתנאי להיתר בניה ,וקביעת שלב ביצוע ומעקב אחר מימוש
התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5553התשס"ו ,עמ' .4219
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל'  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
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לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יגאל שחר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת9/542/
שם התכנית :שינוי ייעוד ,הגדרת מספר יח"ד ומספר
קומות ,שטחים עיקריים ושטחי שירות ,רח' טשרניחובסקי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת ,9/542/שינוי
לתכניות נת ,1/541/נת ,542/נת/מק/96/7/400/ב ,נת,7/400/
כפיפות לתכניות נת/מק/542/ג ,3/נת/מק/542/ג ,1/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רחוב הגר"א.
מרכז העיר; גושים וחלקות :גוש ,8242 :חלקות במלואן,29 :
 ,158 ,157חלקי חלקות.201 ,30 :
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת
הבעלים לחלקי חלקות  29ו– 30לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון
והבניה .ב .שינוי ייעוד משטח חקלאי וחקלאי קטע א )מיועד
להרחבת קריית חינוך( לאזור מגורים ג ,מסחר ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח לבנייני ציבור ,דרך חניה .ג .קביעת זכויות בניה.
ד .קביעת קווי בניין .ה .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 המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09-8603159
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/10/700/א
שם התכנית :הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות,
הגדלת מספר קומות ,הגדלת גובה המבנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת/10/700/א ,שינוי
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לתכניות נת/מק ,10/700/נת ,1/217/נת/100/ש ,1/נת,474/
נת ,7/400/נת/מק/96/7/400/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רח' הרצל
פינת רח' גבע; גושים וחלקות :גוש ,8233 :חלקה במלואה,68 :
חלקי חלקה.383 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ב .הגדלת מס' קומות מ– 3מרתפים  +קרקע  ,6 +ל– 3מרתפים
 +קרקע  +ביניים  + 5 +גג טכני .ג .הגדלת גובה המבנה
מ– 22מ' ל– 28מ' .ד .שינוי לבינוי .ה .ביטול חלק מזכויות דרך,
בתחום תת–חלקה  ,68/1המסומנת באות  ,Aמתחת לקרקע
בעבור מרתפי חניה פרטיים .ו .שינוי קווי בניין.
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 נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09-8603159
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/542/א4/
שם התכנית :שינוי מאזור לתכנון בעתיד לאזור
מגורים מיוחד ,ורד השרון  -רונן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/542/א ,4/שינוי לתכניות נת/542/א ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה צפון מערב
שכונת דורה ,בשד' יצחק בן צבי; גושים וחלקות :גוש,8245 :
חלקה במלואה .96 :גוש ,8275 :חלקי חלקה ;91 :מגרשים700 :א,
700ב בהתאם לתכנית נת/542/א.
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור לתכנון בעתיד לאזור
מגורים מיוחד .ב .קביעת זכויות בניה ,יח"ד ,קומות ושטחי
בניה .ג .קביעת קווי בניין .ד .קביעת הוראות בינוי ועיצוב
אדריכלי .ה .קביעת מרתפי חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' .3391
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/8/1/ב7/
שם התכנית :תוספת יח"ד ברחוב רוזנשטיין
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/8/1/ב,7/
שינוי לתכניות רצ/מק/1/8/ב ,3/רצ/8/1/ב ,2/כפיפות לתכנית
תממ.21/3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .שכ'
טרפז ,רח' מרדכי רוזנשטיין  -גוש  ,3929חלקי חלקה .970
מטרת התכנית :א .תוספת יחידות דיור )מ– 2יח"ד ל– 3יח"ד(;
ב .תוספת קומה )מ– 2קומות ל– 3קומות(; ג .הגדלת אחוזי בניה,
ושינוי בבינוי.
עיקרי הוראות התכנית :הוראות בדבר תוספת יחידות
דיור ,הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה.
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
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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ76/22/1/
שם התכנית :שיקום שיכוני המזרח
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,76/22/1/
שינוי לתכניות רצ ,1/1/רצ ,22/1/רצ/מק.1/76/22/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
שיכוני המזרח .שיקום שיכון המזרח .בין הרחובות החצב
והרקפת; גושים וחלקות :גוש ,4243 :חלקה במלואה ,33 :חלקי
חלקה.6 :
מטרת התכנית :תוספת של  22יח"ד ל– 8יח"ד מאושרות
לפי תכנית בתוקף ,בסך הכל  30יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים ב ,זכות מעבר לציבור ,דרכים ואזור חקלאי לאזור
מגורים ב ,דרכים ושטח ציבורי פתוח .ב .קביעת בינוי
למגרשים דו–משפחתיים .ג .הקצאת מגרש המיועד לשטח

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

ציבורי פתוח ומגרש לחניית אורחים בתחום התכנית .ד .קביעת
מרווחי בניה ,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 המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .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 ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' רצ17/23/1/
שם התכנית :התחדשות עירונית )פינוי בינוי( במתחם
רח' פוזננסקי
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית מס' רצ ,17/23/1/שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5811התשס"ח ,עמ'  ,3217בתאריך ) 22/05/2008לא פורסמה
בעיתונים( ,וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ,17/23/1/
שינוי לתכניות רצ ,1/1/רצ.23/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רח'
מנחם פוזננסקי  .15 ,13 ,11 ,9 ,7-1רח' זלמן שניאור; גושים
וחלקות :גוש ,4746 :חלקי חלקה .74 :גוש ,7282 :חלקות במלואן:
 ,181 ,180 ,178 ,176 ,99 - 89חלקי חלקה.101 :
מטרת התכנית :התחדשות עירונית )פינוי בינוי( במתחם
רחוב פוזננסקי ,על ידי :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ב ושטח
ציבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד ,שטח ציבורי פתוח ,שטח
פרטי פתוח והרחבת דרכים .ב .קביעת הוראות וזכויות בניה
לייעודי קרקע כמפורט בטבלת זכויות הבניה .ג .תוספת יחידות
דיור מ–  58יח"ד ל– 290יח"ד ,ותוספת קומות מ– 2קומות לקומת
עמודים  14 +קומות  +דירות גג .ד .קביעת קווי בניין .ה .קביעת
קו בניין ) 0אפס( לחניונים תת–קרקעיים .ו .קביעת הוראות
להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון
והבניה ללא הסכמת הבעלים.
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'
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 .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 רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/32/2010/א
שם התכנית :שינוי למתחם שבין שוק ביל"ו ומתחם
הקניון המייעד את האזור למסחר ומגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רח/32/2010/א,
שינוי לתכניות רח ,3/31/2010/רח ,4/31/2010/רח,1/31/2010/
רח.2010/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .שינוי
למתחם שבין שוק ומתחם הקניון; גושים וחלקות :גוש,3703 :
חלקות במלואן.360 ,358 ,357 ,307 ,286 - 283 ,278 ,30 ,26 - 17 :
חלקי חלקות.1299 ,309 ,28 :
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה במתחמי משנה ,כאשר
בכל מתחם יבוצע האיחוד והחלוקה בנפרד ,שלא בהסכמת
הבעלים לפי פרק ג' ,סעיף ז' לחוק התכנון והבניה  -טבלת
איזון והקצאה תהיה בסמכות הוועדה המקומית .ב .קביעת
אזור מיוחד למסחר ומשרדים .ג .קביעת אזור מיוחד למסחר
ומשרדים ,ומגורים .ד .קביעת אזור למגורים מרכזי מוצע.
ה .קביעת שטח ציבורי פתוח ,שטח פרטי פתוח .ו .קביעת
שטח עם זיקת הנאה ומעבר לציבור .ז .הרחבת דרכים קיימות
והתוויית דרכים חדשות .ח .קביעת חניונים פרטיים לחניה,
והוראות בדבר הסדרי תנועה וחניה .ט .קביעת מבנים להריסה.
י .קביעת הוראות בינוי מחייבות .יא .קביעת זכויות ומגבלות
בניה .יב.קביעת הוראות ותנאים בדבר שמירת איכות הסביבה.
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 רחובות ,ביל"ו  ,2רחובות .76442
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 רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א1/91/
שם התכנית :רח' ישראל שחר 3
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א ,1/91/שינוי לתכניות רח/2000/י ,רח/מק/750/
א ,91/רח/750/א ,ביטול לתכנית רח/2000/ג ,כפיפות לתכנית
רח/2000/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחוב שחר
ישראל  ;3גושים וחלקות :גוש ,3702 :חלקה במלואה.100 :
מטרת התכנית :תוספת שטח.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי  306מ"ר +
שטח עיקרי למרפסות פתוחות  108מ"ר ) 12מ"ר למרפסת(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5748התשס"ח ,עמ' .880
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.
מרחבי תכנון מקומיים רחובות ,זמורה ושורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מח/145/ג
שם התכנית :מערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40
)ביל"ו ,עקרון וברנר(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' מח /145
ג ,שינוי לתכניות זמ ,1/33/זמ/בת ,329/זמ/במ ,325/רח,3/1107/
בר ,188/בר ,194/בר ,1/194/בר ,232/משמ ,R/6 ,78/בר/מק,2/232/
גז ,3/7/בר ,8/571/זמ ,300/זמ ,305/רח ,152/רח/2000/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מקומי
רחובות .מרחב תכנון מקומי גבעת ברנר .מרחב תכנון מקומי
שורקות .מרחב תכנון מקומי זמורה .מרחב תכנון מקומי גזר;
גושים וחלקות :גוש ,3791 :חלקות במלואן ,29 - 26 :חלקי
חלקות .65 ,48 - 41 ,39 - 33 ,31 ,30 ,25 ,3 :גוש ,3797 :חלקות
במלואן ,248 ,247 ,245 ,199 ,179 ,8 ,5 ,4 ,1 :חלקי חלקות,3 ,2 :
,241 ,232 - 230 ,203 ,198 ,177 ,175 ,166 ,157 ,106 ,21 ,15 ,12 ,6
 .308 ,304 ,302 ,300 ,249 ,246 ,244גוש ,3798 :חלקות במלואן,29 :
 ,30חלקי חלקות,106 - 101 ,93 ,73 ,31 ,28 - 25 ,23 - 19 ,15 ,14 :
 .113 ,112 ,110 ,108גוש ,3799 :חלקה במלואה ,46 :חלקי חלקות:
 .50 ,45 ,44 ,42 ,30 ,10 - 7 ,4 ,2גוש ,3800 :חלקי חלקות5 ,3 ,2 :
  .82 ,10 ,8גוש ,3816 :חלקות במלואן ,338 ,131 - 129 :חלקיחלקות,336 ,334 ,305 ,301 ,299 ,297 ,295 ,293 ,45 ,42 ,29 ,26 ,24 :
 .341 ,340גוש ,5101 :חלקי חלקות.133 ,129 ,124 :
מטרת התכנית :א .ייעוד השטח למחלף ,מחלפונים ,צמתים,
גשרים ,גשרונים ,מעברים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים ,וכן

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

לביצוע כל עבודות חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת
הדרך .ב .קביעת תנאים לסלילת מערכת מחלפים/מחלפונים
ודרכי שירות לאורך דרך מס'  ,40הכוללים את מחלפון ביל"ו,
מחלף עקרון ומחלפון ברנר ואישורם הסטטוטורי ,במטרה
לאפשר זרימה חופשית של התנועה בציר הדרך הראשית) .דרכי
השירות יתנו פתרון תנועתי לסמיכות הצמתים המתחברים
לדרך מס'  .(40ג .ביטול הכניסה לבית חולים קפלן מדרך מס'
) 40הגישה לבית החולים תהיה בדרך  .(411תתאפשר כניסה
לרכב חירום ,דוגמת אמבולנסים וכד' לבית החולים קפלן
מרמפת הכניסה לדרך  ,40בעת התכנון המפורט יתואם התכנון
האקוסטי והנופי בהתאם .ד .קביעת דרכים חדשות ,הרחבת
דרכים וביטול דרכים קיימות ,הקמת מחלפונים/מחלפונים,
מיתקני דרך ומבני דרך .ה .שינוי ייעוד משטחי חקלאות,
מבני ציבור ,ספורט ,מלאכה ,שטח פרטי פתוח ושטח ציבורי
פתוח לדרך .ו .בניית גשרים ,קירות תומכים ומעבירי מים.
ז .קביעת הוראות בדבר הטיפול הנופי והסביבתי ,הכל בהתאם
להמלצות בתסקיר ההשפעה )נספח  5לתכנית זו( ,הכולל ייעוד
שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ,שיקום סביבתי ומניעת
מפגעי רעש לייעודי קרקע קיימים ומאושרים ,שיווצרו עקב
סלילתה ושימושה של הדרך לפי תכנית זו ,וטיפול בשיקומם
של מפגעים אלו .ח .פתרון בעיות ניקוז על ידי בניית מעבירי
מים מתחת לדרך המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
ט .קביעת הוראות ומגבלות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/10/2002ובילקוט הפרסומים  ,5122התשס"ג ,עמ' .304
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  ,76442ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובניה זמורה ,רח' ביל"ו סנטר ,קרית עקרון
 ,70500טל'  ,08-9414044ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר  ,60948וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רע/299/1/ג
שם התכנית :שינוי יעוד ממסחר ומשרדים למסחר
משרדים ומגורים ,וקביעת השימושים המותרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע/299/1/ג ,שינוי
לתכניות רע ,2000/רע ,299/1/כפיפות לתכנית רע/292/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה .רח' קזן ) 2פינת
אחוזה(; קואורדינטה מערב קואורדינטות נצ"מ של התכנית:
מזרח  Y -מערב-מזרח  ,188/930קואורדינטה דרום צפון X -
צפון-דרום  ;676/190גושים וחלקות :גוש ,6586 :חלקות במלואן:
 .561 ,560מגרשים 2024 ,2023 :בהתאם לתכנית רע.299/1/
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממסחר ומשרדים למסחר,
משרדים ומגורים  30 -יח"ד ,וקביעת זכויות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד ממסחר/משרדים
למסחר משרדים ומגורים ,וקביעת השימושים המותרים.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

 .2קביעת הוראות בניה :א .קביעת הצפיפות .ב .שינוי וקביעת
מרווחי הבנייה )קווי בניין( .ג .שינוי וקביעת גובה הבניינים.
 .3קביעת הוראות בדבר שטח פרטי פתוח .4 .הנחיות בינוי.
 .5הנחיות לעיצוב אדריכלי .6 .קביעת הוראות לפיתוח השטח.
 .7קביעת הנחיות סביבתיות .8 .קביעת זכות מעבר לחניון
תת–קרקעי .9 .תיקון טעות בחישוב שטחי המגרשים בת.ב.ע
רע ,299/1/השטח היה  1,823מ"ר ,ובתכנית זו השטח -
 2,116מ"ר .10 .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,43604
טל' .09-7610516
בהתאם לסעיף ) 103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
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 רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רע2014/
שם התכנית :שכונת מגורים במערב העיר ,רעננה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע ,2014/שינוי
לתכניות רע ,2000/רע/במ ,2001/רע/במ.2007/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה .שכונת מגורים
במערב העיר ,מצפון וממזרח לדרך הפארק ,ממערב לשכונת
לב הפארק; קואורדינטה  Xמזרח מערב  ,185/600קואורדינטה Y
צפון דרום  .678/200הרחובות :יאיר שטרן ,דרך הפארק ,ויצמן;
גושים וחלקות :גוש ,7649 :חלקות במלואן ,278 ,237 ,178 :חלקי
חלקות .255 ,253 ,74 ,25 ,16 ,13 ,12 ,2 ,1 :גוש ,7650 :חלקות
במלואן .313 ,241 ,12 ,11 :גוש ,7666 :חלקה במלואה ,67 :חלקי
חלקה .49 :גוש ,8934 :חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :דיור לזוגות צעירים .הגדלת שטח פארק
רעננה הקיים על ידי חילופי שטחים .השלמת מערכת דרכים
סביב קרית הספורט .הגדלת שטח נופש וספורט.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע חקלאית,
שטח בניין ציבורי ,שטח ציבורי פתוח ,שטח ספורט ונופש
ודרכים לייעודים אחרים .2 .קביעת השימושים המותרים בכל
ייעוד .3 .קביעת אזור מגורים ג .4 .שינוי ייעוד מאזור מסחרי
לשטח ציבורי פתוח .5 .קביעת שטח בניין ציבורי .6 .קביעת
הוראות בניה :א .קביעת צפיפות בניה .ב .קביעת מרווחי בניה.
ג .קביעת גובה בניינים .ד .הנחיות בינוי .ה .הנחיות לעיצוב
אדריכלי .7 .קביעת שטח למיתקני הנדסה .8 .קביעת הגדלת
שטח נופש וספורט .9 .קביעת שטח ציבורי פתוח .10 .התוויית/
ביטול/הרחבת דרכים ודרכים משולבות .11 .קביעת הוראות
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לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים ,כגון :דרכים ,ביוב,
ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו' .12 .קביעת הנחיות סביבתיות.
 .13איחוד וחלוקה מחדש לפי סימן ז' ,לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-ללא הסכמת כל הבעלים.
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 רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,43604
טל' .09-7610516
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' שד41/119/
שם התכנית :הגדלת שטח עיקרי לפי הקיים ,על ידי
שינוי ממגורים א לשטח מגורים א מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
שד ,41/119/שינוי לתכנית שד ,22/119/כפיפות למשמ,104/
שד.3/119/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה ורבורג; גושים
וחלקות :גוש ,7678 :חלקי חלקה ;14 :מגרש 11 :בהתאם לתכנית
שד.22/119/
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בניה בשטח עיקרי מ– 200מ"ר
ל– 226מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' .3393
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 דרום השרון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מס' שד6/104/
שם התכנית :ירחיב
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' שד ,6/104/שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3709התש"ן ,עמ'  ,252בתאריך .22/10/1989
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירחיב; גושים וחלקות:
גוש ,7637 :חלקות במלואן.101 :
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מטרת התכנית :קביעת שימושים חריגים )באזור פרטי
פתוח(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,נוה ירק  ,45100טל'  ,03-9000500בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מש/226/1/7/א
שם התכנית :חיבור גלעין ישן לכביש ראשי בקלנסואה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח
השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' מש/226/1/7/א ,שינוי
לתכניות גמ ,5/644/הצ/במ.32/1/7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה ,מרכז העיר;
קואורדינטה  ,X :198/465קואורדינטה  ;Y:687/938גושים וחלקות:
גוש ,7861 :חלקי חלקה .19 :גוש ,7866 :חלקי חלקה.56 :
מטרת התכנית :חיבור מרכז העיר לכביש הראשי על ידי
החלפת מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים
לדרך .2 .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב .3 .1קביעת
הוראות וזכויות בניה בתכנית.
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 מזרח השרון ,קלנסווה .42837
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 עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' עח4/88/
שם התכנית :הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' עח ,4/88/שינוי
לתכניות משמ ,9/עח ,1/88/עח.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה.
הקרקע נמצאת בסמוך וכולל אזור התעשיה מפעלי מעברות
הקיים מדרום לבית הלוי ממזרח לכפר מונש; גושים וחלקות:

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

גוש ,8091 :חלקות במלואן ,48 ,47 :חלקי חלקה.52 :
מטרת התכנית :הרחבת אזור התעשיה מפעלי מעברות
מדרום וממערב לאזור תעשיה הקיים ,על ידי :א .שינוי
ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור תעשיה ושטח פרטי פתוח.
ב .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת בעלי
הקרקע ובהתאם להוראות פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה .1965-ג .קביעת השימושים המותרים ,הוראות
והגבלות בניה והוראות לפיתוח השטח בתחום התכנית.
ד .קביעת קווי בניין לדרך אזורית  571בהקלה מתמ"א  ,3שינוי
מס'  15 ,7מ' מגבול הדרך לבניה חדשה ) 25מ' מציר הדרך(.
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 עמק חפר ,מדרשת רופין ,40250
טל' .09-8981556
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ק3464/
שם התכנית :אישור קווי בניין ואחוזי בניה בהתאם
למצב הקיים לבית מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ק ,3464/שינוי לתכנית ק ,1/3000/כפיפות לתמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם;
קואורדינטה  ,X 197/900קואורדינטה  ;Y 668/825גושים
וחלקות :גוש ,8875 :חלקה במלואה.51 :
מטרת התכנית :אישור קווי בניין ואחוזי בניה בהתאם
למצב הקיים לבית מגורים המורכב משלוש קומות על קומת
מרתף וחניה והכולל  2יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת קווי בניין למבנה הקיים
בהתאם למצב הקיים .ב .הגדלת אחוזי הבניה בכל הקומות
ל– 180%במקום  135%כשטח עיקרי ,ו– 80%במקום  30%כשטחי
שירות .ג .קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' .465
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קסם ,כפר קאסם ,כפר קאסם  ,49940טל'  ,03-9370492וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שה951/10/69/
שם התכנית :שינוי ממגורים מיוחד למגורים
דו–משפחתי "מ" ולדרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שה ,951/10/69/שינוי לתכניות גז/במ ,10/69/שה/מק/
.11/69
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם; גושים וחלקות:
גוש ,6855 :חלקי חלקה.215 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח של מגורים מיוחד
למגורים דו–משפחתי "מ" ולדרך ,סך הכל  16יח"ד .ב .איחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג ,סימן ז' לחוק .ג .קביעת
הוראות בניה ופיתוח בשטח התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,750
בתאריך .27/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שהם ,שהם  ,73142טל'  ,03-9723013וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ379/1/1/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה למגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ ,379/1/1/שינוי
לתכניות הצ ,6/122/הצ.122/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה .רח'
ההסתדרות  ;11גושים וחלקות :גוש ,8018 :חלקה במלואה.153 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת אחוזי הבניה למגורים מ–40%
ל– 52%בשתי קומות ,בתחום קווי הבניין הקיימים לבית
מגורים .A
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 שרונים ,אזור תעשיה דרום נתניה
.42504
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
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תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16445/
שם התכנית :תוספת שטח עיקרי ,טבריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16445/שינוי לתכניות ג ,287/ג.6847/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה; גושים
וחלקות :גוש ,15075 :חלקה במלואה ,9 :חלקי חלקה.46 :
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי .תוספת שטח שירות.
תוספת קומות .מתן לגיטימציה לקווי בניין קיימים.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת  27%לשטח עיקרי.
ב .תוספת  6%לשטח שירות .ג .תוספת קומה מעל קומה בהקלה.
ד .קו בניין קדמי  4.4מ' ,קו בניין צדדי צפוני  3.3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' .3657
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 מגדל העמק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16969/
שם התכנית :התחדשות עירונית במתחמים ניצנים,
מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מגדל העמק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג ,16969/שינוי
לתרשצ ,1/15/17/ג/במ ,271/ג/במ ,160/ג ,2236/ג ,8375/ג,7674/
ג ,323/ג ,11342/ג ,3501/ג ,11868/ג.12569/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל העמק; גושים
וחלקות :גוש ,17343 :חלקות במלואן ,61 - 47 ,45 - 3 :חלקי
חלקה .62 :גוש ,17456 :חלקה במלואה ,77 :חלקי חלקות,31 :
.87 ,79 ,76 ,71 ,69 ,63 ,53 ,37 ,36
מטרת התכנית :להתוות מסגרת תכניות במסלול עיבוי
במתחם ניצנים במגדל העמק.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדרת אחוזי בניה מותרים
במתחם .2 .קביעת תנאים להרחבת דיור .3 .קביעת תנאים
להוספת יח"ד וציפוף .4 .קביעת תנאים לפיתוח מבני תעשיה
ותשתיות.
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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 הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק ,מגדל העמק
טל' .06-6507715
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-
מרחבי תכנון מקומיים מגדל העמק ,יזרעאלים ומבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16465/
שם התכנית :תכנית מיתאר יפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מגדל העמק ,יזרעאלים ,מבוא העמקים מופקדת תכנית מיתאר
מקומית מס' ג ,16465/שינוי לתכניות ג ,9607/כפיפות לתכניות
תמא34/ב ,3/ג ,13753/ג ,14494/תמא ,8/תמא ,35/תמא,22/
תמא ,3/אישור לפי תמ"מ תממ ,2/תמ"מ תממ.9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל העמק:
יפיע .מרחבי תכנון גובלים :מגדל העמק ,יזרעאלים;
גושים וחלקות :גוש ,16873 :חלקי חלקות,40 ,36 - 34 ,26 :
 .55 ,52 ,50 ,47 ,46גוש ,16874 :חלקות במלואן,22 ,18 ,17 ,15 ,3 :
חלקי חלקות .23 ,21 ,16 ,14 - 11 ,4 :גוש ,16875 :חלקות במלואן:
 ,19 - 17חלקי חלקות .44 ,21 ,20 ,16 ,15 ,9 :גוש ,16876 :חלקות
במלואן ,18 ,8 ,6 - 4 ,2 ,1 :חלקי חלקות,17 ,16 ,14 - 11 ,9 ,7 ,3 :
 .19גוש ,16881 :חלקות במלואן ,57 ,56 ,23 ,18 :חלקי חלקות:
 .59 ,55 ,54 ,25 ,22 ,11 - 9 ,6 - 4גוש ,16882 :חלקות במלואן:
 ,64 ,61 ,56 - 52 ,47 ,40 - 31 ,28 - 23 ,6 - 2חלקי חלקות:
.63 ,60 ,57 ,51 ,49 ,48 ,43 - 41 ,30 ,29 ,22 ,20 ,8 ,7 ,1
גוש ,16883 :חלקות במלואן ,7 ,5 ,2 :חלקי חלקות.4 ,3 ,1 :
גוש ,16884 :חלקות במלואן,26 ,25 ,23 - 21 ,19 - 17 ,13 :
 ,34 - 32חלקי חלקות .35 ,31 ,27 ,24 ,15 ,14 ,12 - 10 :גוש,16885 :
חלקות במלואן ,26 ,16 ,8 - 5 ,3 ,2 :חלקי חלקות.27 ,23 ,4 ,1 :
גוש ,16886 :חלקי חלקות .9 ,5 ,3 ,1 :גוש ,16887 :חלקי חלקות:
 .12 - 9 ,1גוש ,17196 :חלקי חלקות .17 ,7 ,6 ,2 :גוש ,17451 :חלקי
חלקה .7 :גוש ,17722 :חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :א .מסגרת תכנונית כוללת למועצה
המקומית יפיע ,כמענה על הצרכים הנובעים מגידול
האוכלוסיה לכדי  30,000תושבים ומעלה .ב .יצירת מערכת
תפקודית המשלבת את המרקם הבנוי הקיים עם התוספות
המוצעות לפיתוח לכדי מערך עירוני אחד .ג .פיתוח שטחים
בבעלות מדינה )נציב עליון( ,ושטחים בבעלות פרטית במערכת
אחת תוך שימוש במנגנון איחוד וחלוקה .ד .קביעת הוראות
פיתוח ובינוי למתחמי פיתוח מוגדרים ברמה המאפשרת

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

הוצאות היתרי בניה לאחר עמידה בהנחיות בתנאי התכנית.
ה .קביעת שטחים למוסדות ציבור ושצ"פים ,כמענה לחוסר
הקיים ולצרכים העתידים של היישוב .ו .התוויית מערכת
דרכים מודרנית בחלקים החדשים ,המקושרת למערכת הדרכים
הקיימת המווסתת ומפחיתה את לחצי התנועה הקיימים.
ז .התייחסות להיבטי איכות הסביבה ,הטבע והנוף.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
ואחרת לייעודי מגורים ,מבני ציבור ,שטחים פתוחים ,תעסוקה,
דרכים ועוד .ב .קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח כדי לאפשר
הוצאות היתרי בניה לפי סעיף 145ז' לחוק .ג .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ד .קביעת הוראות בניה ,צפיפות,
מרווחי בניה ,גובה בניינים .ה .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי .ו .קביעת הנחיות ומגבלות סביבתיות .ז .קביעת
שלביות פיתוח .ח .קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה.
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 מגדל העמק ,מגדל העמק ,טל'
 ,06-6507715ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038ולמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת
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-
מרחבי תכנון מקומיים נצרת ונצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14169/
שם התכנית :שכונת גבעת ארמון ההגמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,14169/שינוי לתכניות ג ,3057/ג ,8144/ג.11810/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת :נצרת עילית.
גושים וחלקות :גוש ,16557 :חלקה במלואה ,12 :חלקי חלקות:
.24 ,20 ,10 ,1
מטרת התכנית :א .הקמת שכונה מגורים בת  432יח"ד.
קביעת ייעודי קרקע למגורים ,למבני ציבור ,לשטחים פרטיים
פתוחים ,לשטחים ציבורים פתוחים ולדרכים .ב .קביעת תנאים
והוראות לבניה בשטח התכנית .ג .הבטחת מבט פתוח לכיוון
כנסיית קסר אלמוטרן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/08/2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס"ה ,עמ' .4307
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

ולבניה נצרת ,נצרת ,טל'  ,04-6459200ולמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית ,רח' גלבוע  ,16נצרת
עילית טל'  ,04-6478828וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16858/
שם התכנית :הגדלת זכויות ושינוי בקווי בניין ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' גנ,16858/
שינוי לתכניות ג ,9000/ג.6881/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16512 :חלקי חלקות .162 ,15 - 13 :גוש ,16524 :חלקי
חלקות.122 ,115 ,49 ,6 :
מטרת התכנית :א .שינוי בהוראות וזכויות בניה .ב .שינוי
בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף  62א)-א() .(4ג הגדלת אחוזי
בניה .ד .הגדלת גובה בניין .ה .קביעת קווי בניין .ו .קביעת
הוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הסדרת מקומות חניה .ב .שינוי
בקו בניין למבנה וקו בניין למרתף.
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 נצרת ,נצרת ,טל' .04-6459200
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 נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16560/
שם התכנית :הגדלת זכויות בניה ,שכונת שנלר ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16560/שינוי לתכניות גב"מ  ,202ג.12690/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16533 :חלקה במלואה ,47 :חלקי חלקות.71 ,62 :
מטרת התכנית :א .הגדלת זכויות בניה .ב .מתן לגיטימציה
ורישוי סגירת מרפסות.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה.
ב .ההוראות מתכנית ג/במ 202/חלות על תכנית זו ,למעט קירוי
מרפסות בהתאם לנספח בינוי.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5753התשס"ח ,עמ' .1072
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.
מרחבי תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג12815/
שם התכנית :תכנית מיתאר לטובא זנגריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,12815/שינוי לתכנית ג.5952/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טובא זנגריה; גושים
וחלקות :גושים בשלמותם,14150 ,14149 ,14148 ,13487 :
 .14154 ,14153 ,14152 ,14151גוש ,13563 :חלקות במלואן,5 ,2 :
חלקי חלקות .6 ,3 ,1 :גוש ,13564 :חלקות במלואן,10 ,8 ,7 ,2 :
חלקי חלקות .14 ,11 ,6 - 3 ,1 :גוש ,13565 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש ,13566 :חלקי חלקה .1 :גוש ,13787 :חלקות במלואן,5 :
 ,46 ,34 ,30 ,24חלקי חלקות .42 ,26 ,1 :גוש ,13788 :חלקי חלקה:
 .2גוש ,13790 :חלקי חלקות .3 - 1 :גוש ,13954 :חלקי חלקות:
 .31 ,29 ,16גוש ,13958 :חלקי חלקות.107 ,104 ,100 ,19 ,18 :
גוש 13959 :חלקות במלואן ,34 ,33 ,31 - 27 ,19 - 12 :חלקי
חלקות .32 ,26 - 23 ,21 ,20 :גוש ,13960 :חלקות במלואן,6 :
 ,51 ,47 ,39 ,37 ,35 - 29 ,26 - 10חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .הכנת תשתית פיזית להגדלת אוכלוסיית
היישוב ל– 10,000נפש בשנת  2020לשנת היעד ,על ידי ציפוף
שכונות קיימות והוספת שכונות חדשות ,סך הכל  2,222יחידות.
ב .הבטחת מצאי שירותים ציבוריים מתאימה לאוכלוסיה
האמורה בסעיף  .1ג .חיזוק הבסיס הכלכלי של היישוב על
ידי ייעוד שטחים לענפי כלכלה נוספים לקיימים ,כמו תיירות
ומסחר ,ושילוב בפארק התעשיה צ.ח.ר .ד .שיפור החזות
ואיכות ביישוב על ידי איפיון בדואי יחודי .ה .הוצאת משק
בעלי החיים לאתרים מתוכננים לכך מחוץ לאזור המגורים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לייעודי מגורים ,מבני ציבור מסחר ותיירות .2 .קביעת תנאים,
הוראות ותכליות בכל אחד מהייעודים ועוצמת השימושים
שבהם .הוצאת היתרי בניה תהיה בכפוף להכנת תשריטי
חלוקה ולכל דין .3 .הגדרת וקביעת מגבלות סביבתיות.
 .4קביעת הנחיות לשלבי ביצוע .5 .התכנית אינה כוללת
הוראות איחוד וחלוקה ואינה מהווה בסיס לקביעת גבולות
המגרשים ,התכנית קובעת גבולות ייעודי הקרקע בלבד .אין
מכוחה לתת היתרים ללא הסדרת נושא איחוד וחלוקה כנדרש
בחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5640התשס"ז ,עמ' .1983
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15534/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה  -הרחבה ד'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ ,15534/שינוי
לתכנית ג.7447/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה; גושים
וחלקות :גוש ,13700 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :תוספת אחוזי בניה ,תוספת קומה ומתן
אפשרות להקמה בריכת שחיה.
עיקרי התכנית :א .תוספת אחוזי בניה )תוספת של כ– 40מ"ר
לשטח עיקרי( .ב .תוספת קומה בבניין  3 -קומות במקום  2קומות
וקומת מסד .ג .מתן אפשרות להקמת בריכת שחיה פרטית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5573התשס"ו ,עמ' .4876
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16820/
שם התכנית :הקצאות שטח לדרך משולבת ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16820/שינוי
לתכניות ג ,7025/ג ,9915/ג.12533/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10296 :חלקי חלקות.56 ,31 ,30 ,15 ,14 ,9 ,8 :
מטרת התכנית :התוויית דרך משולבת.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ג לדרך
משולבת.
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 גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
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  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15969/
שם התכנית :שינוי מערכת דרכים והסדרת שטח
למבני ציבור ושצ"פ ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15969/שינוי לתכניות ג ,10664/ג ,12041/ג ,14329/ג.14570/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גושים בשלמותם .10278 :גוש ,10273 :חלקי חלקות:
 .32 ,11 ,10 ,7גוש ,10274 :חלקי חלקה .28 :גוש ,10275 :חלקות
במלואן ,31 - 14 ,12 - 8 :חלקי חלקות .13 ,7 ,6 ,4 ,3 :גוש,10276 :
חלקות במלואן ,29 ,28 ,26 - 21 ,18 - 7 ,3 - 1 :חלקי חלקות:
 .27 ,20 ,19 ,6 - 4גוש ,10277 :חלקות במלואן,9 - 6 ,4 :
 ,46 ,44 - 38חלקי חלקות.45 ,37 - 34 ,25 ,10 ,5 ,3 - 1 :
גוש ,10279 :חלקי חלקות .16 - 14 ,8 ,7 ,3 - 1 :גוש,10284 :
חלקי חלקות .9 - 7 :גוש ,10286 :חלקי חלקות .9 ,8 :גוש,10287 :
חלקי חלקות .3 - 1 :גוש ,10331 :חלקי חלקות.18 ,12 ,5 ,3 ,2 :
גוש ,10374 :חלקות במלואן ,24 - 20 ,18 - 1 :חלקי חלקה.19 :
גוש ,12210 :חלקי חלקות.79 ,74 ,73 :
מטרת התכנית :א .שינוי תוואי דרכים להתאמתם למצב
הקיים בשטח .ב .הסדרת מיקום מחדש של שטח למוסדות
ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי מייעודי דרך ודרך
להולכי רגל למגורים ,מוסד דתי ,שצ"פ ,שטח ספורט ,ושטח
חניה ציבורית .ב .שינוי מייעוד מגורים א ומגורים ב לדרך,
דרך להולכי רגל ,שב"צ ושצ"פ .ג .שינוי מייעוד שב"צ לדרך.
ד .שינוי מייעוד מגורים ומסחר לדרך להולכי רגל .ה .שינוי
מייעוד שצ"פ לדרך.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי מייעודי דרך ודרך
להולכי רגל למגורים .מוסד דתי ,שצ"פ ,שטח ספורט ,ושטח
חניה ציבורית .2 .שינוי מייעודי מגורים א ומגורים ב לדרך.
דרך להולכי רגל ,שב"צ ושצ"פ .3 .שינוי מייעוד חניה ציבורית
לדרך .4 .שינוי מיועד שב"צ לדרך .5 .שינוי מייעוד מגורים
ומסחר לדרך הולכי רגל .6 .שינוי מייעוד שצ"פ לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' .2560
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.
מרחבי תכנון מקומיים מרום הגליל ,צפת ,הגליל העליון
ואצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14476/
שם התכנית :יער רמת רזים ונחל לימונים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג ,"14476/שינוי לתכניות ג ,2399/ג ,3845/ג ,552/ג ,3052/ג,4081/
ג ,9399/ג ,5626/גנ ,400/אישור עפ"י תמ"מ תממ ,2/תממ,9/2/
אישור עפ"י תמ"א תמא ,2/תמא ,35/תמא ,31/תמא.22/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה ,התכנית
ממוקמת בהרי צפת ,חלקה המערבי מצוי ברמת פשחור
דרומית-מערבית לעיר צפת .חלקיה האחרים מצויים על

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

רמת רזים מדרום לצפת וממערב למושב ראש פינה ובוואדי
תמרה שחוצה את צפת מצפון לדרום  -גושים בשלמותם
 ;14488 ,14474 ,14473 ,14463 ,14462 ,13873 ,13090גוש
 ,13081חלקות  ,22 ,20 ,19 ,9 ,2ח"ח ,21 ,18 ,15 ,11 ,10 ,3 ,1
 ;27-25גוש  ,13082ח"ח  ;14גוש  ,13083ח"ח  ;2גוש ,13086
ח"ח  ;19גוש  ,13089חלקה  6במלואה ,ח"ח ;65 ,61 ,5 ,4
גוש  ,13091חלקות  26-21 ,19-17 ,4במלואן ,ח"ח ,16 ,14-10
 ;20גוש  ,13093חלקות  46 ,45במלואן ,ח"ח ;49 ,47 ,44 ,43 ,41
גוש  ,13095ח"ח  ;19 ,17גוש  ,13096חלקה  2במלואה ,ח"ח ;1
גוש  ,13098ח"ח  ;20גוש  ,13548ח"ח  ;11 ,10 ,3-1גוש ,13549
ח"ח  ;1גוש  ,13601ח"ח  ;36-34 ,30-21 ,6גוש  ,13602ח"ח  ;7גוש
 ,13603ח"ח  ;47 ,45 ,44 ,40 ,39 ,8-1גוש  ,13604חלקות ,22 ,15-13
 46 ,44-38 ,30 ,26במלואן ,ח"ח  ;45 ,37 ,36 ,29-27 ,25 ,18 ,10גוש
 ,13605ח"ח  ;100 ,97-89 ,86 ,85 ,82 ,75 ,74גוש  ,13606חלקות -3
 58 ,56 ,50-36 ,24 ,22במלואן ,ח"ח ;57 ,55-51 ,35 ,34 ,25 ,23 ,2 ,1
גוש  ,13607חלקות  57 ,55 ,52 ,50 ,46-29 ,23 ,12 ,11 ,9-3במלואן,
ח"ח  ;59 ,58 ,56 ,54 ,51 ,49-47 ,28-26 ,13 ,10 ,2 ,1גוש ,13608
חלקות  90 ,81-78 ,70 ,68-63 ,61 ,59-46 ,44-1במלואן ,ח"ח
 ;96-92 ,74-71 ,69 ,62 ,60 ,45גוש  ,13609חלקות  10 ,8במלואן,
ח"ח  ;13-11 ,9 ,7-5גוש  ,13610חלקה  4במלואה ,ח"ח ,3-1
 ;5-7גוש  ,13698ח"ח  ;372 ,371גוש  ,13700ח"ח -290 ,3 ,2
 ;363 ,352 ,299גוש  ,13704ח"ח  ;122 ,78 ,1גוש  ,13705ח"ח ;2
גוש  ,13708חלקות 63 ,53 ,52 ,39 ,35 ,34 ,31 ,29 ,27 ,26 ,23-1
במלואן ,ח"ח ,59 ,54 ,51 ,43-40 ,38 ,36 ,33 ,32 ,30 ,28 ,25 ,24
 ;72 ,65 ,64 ,62 ,61גוש  ,13709חלקות ,62-55 ,52-50 ,26-1
 118 ,112-106 ,103 ,102 ,99 ,98 ,96-90במלואן ,ח"ח ,54 ,53 ,49-27
,120 ,119 ,117 ,116 ,114 ,113 ,105 ,104 ,101 ,100 ,97 ,89 ,66-63
 ;165 ,150גוש  ,13710חלקות ,126 ,125 ,110 ,109 ,68-65 ,60-20
 192 ,190 ,173-144 ,142-129במלואן ,ח"ח ,19 ,18 ,16 ,15 ,8 ,7
,143 ,128 ,127 ,124 ,114 ,111 ,108 ,107 ,105 ,72 ,70 ,69 ,64-61
 ;191 ,189-183 ,177-174גוש  ,13711חלקות ,45 ,44 ,42-30
 103-87 ,76-71 ,55-48במלואן ,ח"ח ,56 ,47 ,46 ,43 ,29 ,26-23
 ;104 ,86 ,85 ,70 ,57גוש  ,13712חלקות ,102-92 ,89-83 ,76-69
 112 ,107-105במלואן ,ח"ח ,104 ,103 ,91 ,90 ,82-77 ,68 ,60
 ;115-113 ,111-108גוש  ,13713חלקות ,92 ,58-45 ,20 ,1
 99במלואן ,ח"ח ,93 ,91 ,62-59 ,25 ,24 ,22 ,21 ,19 ,4-2
 ;124 ,121 ,111-109 ,107 ,105 ,103-100 ,98-95גוש
 ,13857חלקות  2 ,1במלואן ,ח"ח  ;10-8 ,6 ,4 ,3גוש ,13858
ח"ח  ;2 ,1גוש  ,13868חלקות  8-6 ,4 ,2 ,1במלואן ,ח"ח ,5 ,3
 ;21-14 ,12 ,11 ,9גוש  ,13869חלקות ,31-28 ,26-20 ,18-1
 38-35במלואן ,ח"ח  ;34-32 ,27 ,19גוש  ,13870חלקות ,33-1
 69-62 ,60-35במלואן ,ח"ח  ;61 ,34גוש  ,13871חלקות ,13 ,1
 14במלואן ,ח"ח  ;48 ,30 ,29 ,15 ,12 ,5-2גוש  ,13872חלקות ,1
 32 ,30 ,26 ,25 ,23 ,21 ,18-10 ,8-4 ,2במלואן ,ח"ח ,20 ,19 ,9 ,3
 ;29 ,27 ,24 ,22גוש  ,13877חלקות  35-33 ,31-29 ,19 ,18במלואן,
ח"ח  ;53 ,52 ,49 ,36 ,32 ,28 ,27 ,25-20 ,17 ,16גוש  ,13878ח"ח ;15
גוש  ,13942ח"ח  ;22 ,15 ,14 ,7 ,5 ,4גוש  ,13961ח"ח ,16 ,15 ,10 ,9
.41 ,37 ,36 ,32 ,30 ,29 ,22 ,21
עיקרי הוראות התכנית :א( פירוט שטחים לפי תמ"א 22
לשטחי יער; ב( ייעוד שטחי יערות נוספים על אלה המאושרים
לפי תמ"א  ;22ג( ייעוד שטחים פתוחים בשטחי העיר צפת;
ד( ייעוד שטחים ליער בר–קיימא לשימוש רב–תכליתי לרווחת
הציבור; ה( הגדרת מוקדים והתוויית דרך יער לפיתוח פעילות
נופש יער לימונים; ו( הסדרה והקצאה של שטח בלב היער,
בעבור מיתקן הנדסי ,מאגר קולחין של צפת המשמש לאחר
טיפול במים למאגר מי השקיה לחקלאות באזור; ז( קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע; ח( קביעת הוראות בניה
 -היקף בניה מותר במוקד הפיתוח.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/05/2006ובילקוט הפרסומים  ,5534התשס"ו ,עמ' .3427

הטבעי .להסדיר את הביקור בשמורת נחל מיצר תוך פיתוח
אקסטנסיבי מינימלי.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון\ דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806ובמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת ,רח' ירושלים  ,7צפת,
טל'  ,04-6927467ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל' ,04-6800077
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת ייעוד השטח לשטח
שייעודו שמורת טבע .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעודי
קרקע .ג .מתן אפשרות לבניית מיתקנים בסיסיים לקליטת קהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16472/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע והקטנת
קווי בניין ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16472/שינוי לתכנית ג.7735/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש ,17572 :חלקי חלקה.57 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע ,מספר
קומות והקטנת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בניה :א .הגדלת
אחוזי בניה מ– 92%ל– .168%ב .הגדלת תכסית קרקע מ–46%
ל– .56%ג .שינוי קווי בניה לפי המסומן בתשריט ייעודי קרקע.
ד .הגדלת מס' קומות מ– 2קומות ל– 4קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5759התשס"ח ,עמ' .1339
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16028/
שם התכנית :שמורת טבע  -נחל מיצר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.16028/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מיצר; גושים וחלקות:
גוש ,200000 :חלקה במלואה ,26 :חלקי חלקות,25 - 23 ,8 :
.69 ,67 ,60 - 58 ,54 ,52 ,32 ,30 ,29
מטרת התכנית :לשנות את ייעוד השטח משטח חקלאי
בחלקו לשטח שייעודו שמורת טבע .לייעד השטח לשמורת
טבע לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח 1998-ולפי חוק התכנון והבניה
התשכ"ה .1965-לשמור על החי ,הצומח והדומם במצבם
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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 הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'
.04-6969712
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-
מרחבי תכנון מקומיים גולן ומעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16548/
שם התכנית :מכון טיהור משותף לשפכים ואיגום
קולחים ,אל–חמרא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה גולן ומעלה החרמון מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,16548/כפיפות לתכניות ג ,6121/תמא ,22/תמא,34/
תממ ,9/2/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גושים וחלקות:
גוש ,202000 :חלקי חלקה .9 :גוש ,202015 :חלקי חלקות.12 ,2 ,1 :
גוש ,202016 :חלקי חלקות .6 - 4 :גוש ,202017 :חלקי חלקה.1 :
גושים בחלקיות.50778 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן קומפקטי לטיפול בשפכים
ומאגר לאיגום מי קולחין מטוהרים לשימוש  3רשויות מקומיות
סמוכות :מו"מ בוקתע ,מו"מ מג'דל שמס ,ומו"מ מסעדה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע חקלאית
למאגר מים ,מיתקנים הנדסיים ודרך .2 .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .3 .התוויית דרך .4 .קביעת הנחיות
לעיצוב נופי של מדרונות ושולי המתחם .א .קביעת השלבים
וההתניות לביצוע .6 .קביעת הנחיות ,הוראות ,מגבלות
ואיסורים לתכנון וביצוע מערכות תשתיות :דרכים ,מים ,ביוב,
וניקוז.
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,

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין ,12900
טל'  ,04-6969712ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מעלה החרמון ,מסעדה  ,12439טל' .04-6981677
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-

קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' .753
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16792/
שם התכנית :הזזת תוואי דרך מס'  ,3ירכא
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' גנ ,16792/שינוי
לתכניות ג ,7658/ג ,7318/ג.5000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא; גושים וחלקות:
גוש ,18887 :חלקות במלואן ,84 ,27 :חלקי חלקות,26 ,24 ,14 ,1 :
.86 ,85 ,81 ,80
מטרת התכנית :ביטול תוואי דרך מס'  ,3והתוויה מחדש
בהתאם להוראות תכנית ג.7318/
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 אישור תכנית מפורטת מס' ג16235/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
חקלאי מיוחד להקמת לול ,אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16235/שינוי לתכנית ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן; גושים
וחלקות :גוש ,18784 :חלקה במלואה.2 :
מטרת התכנית :שינוי מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע חקלאי מיוחד .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15937/
שם התכנית :כפר גלעדי  -הרחבה קהילתית וחלוקה
למתחמים
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 העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15937/
שינוי לתכניות מש"צ ,10/ג ,10472/ג ,7608/כפיפות לתכניות
ג ,13121/תממ ,9/2/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר גלעדי .רחוב
כפר גלעדי; גושים וחלקות :גוש ,13445 :חלקות במלואן:
 ,15-8חלקי חלקה .7 :גוש ,13455 :חלקות במלואן.6-4 :
גוש ,13460 :חלקה במלואה ,143 :חלקי חלקות,160 ,149 :
.168-166
מטרת התכנית :א .רה–תכנון כפר גלעדי בהתאמה לשינויים
החברתיים והארגוניים המתרחשים בו .ב .הקמת שכונת
מגורים חדשה בת  82יח"ד .ג .ייעוד שטח :למבני ציבור ,מרכז
אזרחי תעסוקה ותיירות .ד .התוויית מערכת דרכים והתקשרות
למערכת הדרכים הקיימת .ה .חלוקת שטח :המגורים במחנה
למתחמי תכנון כבסיס לחלוקה למגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעה ופירוט התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה למתן היתרי
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 העליון ,ראש פינה
.12100
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-

4017

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17016/
שם התכנית :תכנון נחלה  ,37מושב נתיב השיירה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17016/שינוי
לתכניות ג ,5135/ג.11043/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיב השיירה; גושים
וחלקות :גוש ,19945 :חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקה.29 :
מטרת התכנית :הסדרת מצבם של מבנים קיימים בנחלה
מס'  37במושב נתיב השיירה ,על ידי שינוי ייעוד קרקע ,כדי
לאפשר פיתוח ענף האירוח הכפרי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
למגורים ביישוב כפרי ומאזור מגורים ביישוב חקלאי לאירוח
כפרי .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
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל' .04-9879621
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16666/
שם התכנית :מתחם ספורט ואירוח כפרי,
מושב מרחביה
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 מס' ג ,16666/שינוי לתכנית
ג.3655/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחביה )מושב(.
גושים וחלקות :גוש ,16811 :חלקה במלואה.25 :
מטרת התכנית :עריכת תכנית לקביעת מתחם לטיפול
באמצעות מים )בריכה תראפית מקורה( ,והקמת  3חדרי אירוח
בצמוד .מתחם טיפולי יכלול סטודיו לטיפול סדנאות וחוגים,
אזור נופש ,שירות ומחסן לבריכה.

4018

עיקרי הוראות התכנית :א .מתן זכויות בניה לנופש כפרי
בקרקע חקלאית בשטח הנחלה .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
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה ,18120
טל' .04-6520038
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 אישור תכנית מפורטת
מס' ג11379/
שם התכנית :מחלף יפחתאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,11379/שינוי לתכניות ג ,8039/ג ,6873/ג.11560/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרך אזורית מס' ,784
מחלף יפחתאל; גושים וחלקות :גוש ,10361 :חלקות במלואן,4 :
 .10 ,8 ,7גוש ,17578 :חלקות במלואן .20 ,18-16 :גוש,17646 :
חלקות במלואן .13-9 ,7 ,6 :גוש ,17647 :חלקות במלואן,16 :
 .27-20גוש ,17649 :חלקות במלואן .10 ,9 ,3 ,2 :גוש,17654 :
חלקות במלואן .10 ,9 ,6-1 :גוש  ,17657חלקות במלואן,6 ,4-1 :
 .15-8גוש ,17662 :חלקות במלואן.11 ,10 ,5 ,3-1 :
מטרת התכנית :א .לייעד השטחים המסומנים בצבע אדום
לדרך ולמיתקנים נלווים .ב .לייעד שטחים בתחום התכנית
לטיפול נופי ושיקום סביבתי .ג .סגירה וביטול דרכים כנדרש
לפי התכנית .ד .הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים .ה .הסדרת
ניקוז .ו .לבטל מפגע נוף ומפגעים סביבתיים אחרים בדבר ייעודי
קרקע קיימים ומאושרים אשר עלולים להיווצר עקב סלילתה
של הדרך לפי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה כלל
שיווצרו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' .3527
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.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ומעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15772/
שם התכנית :תכנית מיתאר  -כפר התקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג12746/
שם התכנית :יישוב קהילתי זיו הגליל ,הרחבה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15772/כפיפות לתכניות תמ"א ,35/תמ"א ,22/טב.34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר התקוה; גושים
וחלקות :גוש ,11389 :חלקי חלקה .7 :גוש ,11395 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,11401 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .עריכת מסגרת תכנונית מקיפה לכפר
תקוה .ב .מתן לגיטימציה למוסד ציבורי )מלכ"ר( הקיים והנותן
מענה לטיפול באוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים .ג .חלוקת
השטח למתחמים ,כגון :מתחם למוסדות ,מתחם לשהיית
המטופלים והצוות ,מתחם תעסוקה טיפולית ,מתחם ספורט
טיפולי ,מתחם לחקלאות כתעסוקה תרפיוטית .ד .התייחסות
מפורטת לשטחים פתוחים לפי ערכם הנופי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לאזור למבני ציבור .ב .ארגון והגדרה של השטחים הירוקים
השונים בתוך הקו הכחול משטחים חקלאים המיועדים לעיבוד
ועד לשטח שיקום נופי )כולל שטחי יער שונים (.ג .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ד .קביעת זכויות ומגבלות בניה
והנחיות לבינוי ופיתוח ,כדי לאפשר הוצאות היתרי בניה לפי
סעיף 145ז' לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5753התשס"ח ,עמ' .1074
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,12746/שינוי לתכניות ג/במ ,39/ג.11013/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נווה זיו .היישוב
ממוקם בתחום שיפוט מונציפאלי מועצה אזורית מעלה הגליל,
באזור גבעת שעל ,שנמצא כ– 3ק"מ צפון  -מזרחה מקיבוץ כברי.
הכניסה ליישוב מכביש  .89היישוב מתוכנן כהמשך היישוב
הקיים ומהווה חלק אינטגרלי של מערכת תיכנונית משותפת;
גושים וחלקות :גוש ,1833 :חלקי חלקה .6 :גוש ,18667 :חלקי
חלקות.24 ,5 :
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים חדשה בת 155
יחידות דיור ,כהמשך ריקמה אורבנית של השכונה הקיימת.
ב .קביעת הוראות בניה ,פיתוח שטח ,טיפול נוי וגינון ,כתנאי
למתן היתר בניה .ג .מתן הוראות בדבר עיצוב ארכיטקטוני
והוראות בדבר צורה חיצונית של המבנים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
ואזור יער לטיפוח )ח 51לפי תמ"א  (22לקרקע למגורים.
ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות
בניה ,קביעת צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בניינים .ד .קביעת הנחיות
בניה ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת שלבים ,ההתניות לביצוע.
ו .קביעת הנחיות סביבתיות .ז .חלוקה למגרשים )איחוד וחלוקה(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/06/2006ובילקוט הפרסומים  ,5544התשס"ו ,עמ' .3908
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי ,טל'  ,04-9879621ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טל'  ,04-9979659וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15183/
שם התכנית :בריכת ציפורי  ,3ציפורי

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15183/שינוי לתכנית ג.1239/

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15834/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד
בצוריאל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ציפורי; גושים
וחלקות :גוש ,17617 :חלקי חלקה .19 :גוש ,17624 :חלקי חלקה.2 :
גוש ,17641 :חלקי חלקות.7 ,5 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח גן לאומי ציפורי
לשטח בעבור מיתקן הנדסי בתוך גן לאומי כולל דרך .ב .שינוי
ייעוד לשטח למיתקנים הנדסיים ,דרך גישה ,קביעת הוראות
וזכויות בניה בשטחים אלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5619התשס"ז ,עמ' .1268
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.

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15834/שינוי לתכניות ג ,2350/ג.10298/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צוריאל; גושים
וחלקות :גוש ,19908 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .הקמת מבנה בית אריזה וחדר קירור.
ב .שינוי ייעוד השטח בגוש  19908ח"ח  ,1מגרש  1/2מאזור
חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' .4011
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
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וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16712/
שם התכנית :הגדלה נקודתית של זכויות בניה,
והקטנת קווי בניין ,דיר חנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/
 ,16712שינוי לתכניות ג ,3299/ג ,6267/ג ,9631/ג.12908/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא; גושים
וחלקות :גוש ,19418 :חלקי חלקות.21 ,15 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה ומספר הקומות,
והקטנת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי הבניה ל–.220%
ב .הגדלת מס' הקומות ל– 5קומות .ג .קביעת קווי בניין בהתאם
למסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' .473
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.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17241/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למוסדות דת ,עילוט
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 ,17241/שינוי
לתכניות ג ,7215/ג.8073/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט; גושים וחלקות:
גוש ,17485 :חלקי חלקה.62 :
מטרת התכנית :הסדרת מגרש למבנים ומוסדות ציבור לדת
למסגד פאטמה אלזהראא.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים א
לאזור מבנים ומוסדות ציבור לדת .ב .קביעת הוראות וזכויות
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
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
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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-
מרחבי תכנון מקומיים משגב ושפלת הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מפורטת מס' ג15056/
שם התכנית :שמורת טבע הר שכניה ,ומערת שכניה
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ג15056/ש ,וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות
לתכנון ולבניה משגב ושפלת הגליל תכנית מפורטת מספר
ג.15056/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאבול .צפונית
ליישוב קורנית ,שכניה ומנוף דרומית ליישוב רקפת; גושים
וחלקות:גוש ,17675 :חלקי חלקות .4 ,3 :גוש ,17677 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,17678 :חלקות במלואן 11 ,6-1 :חלקי חלקה.7 :
גוש ,17679 :חלקי חלקה .3 :גוש ,17680 :חלקה במלואה,1 :
חלקי חלקות .8 ,7 ,4 - 2 :גוש ,18562 :חלקי חלקות,17 ,10 ,2 ,1 :
 .22 ,20 ,19גוש ,19299 :חלקה במלואה ,5 :חלקי חלקות,4 :
 .45 ,44 ,19 ,17 ,15 ,11 ,9 - 6גוש ,19603 :חלקי חלקות.40 - 36 :
גוש ,19605 :חלקי חלקות.71 ,70 ,69 ,68 ,49 ,48 ,39 ,34 :
גוש ,19808 :חלקי חלקות .6 ,3 - 1 :גוש ,19809 :חלקי חלקות:
 .13 ,11 - 9גוש ,19815 :חלקה במלואה ,6 :חלקי חלקות.7 ,5 - 2 :
גוש ,19816 :חלקה במלואה ,8 :חלקי חלקות .9 ,7 ,6 :גוש,19817 :
חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקות.10 ,8 ,7 - 5 ,3 - 1 :
מטרת התכנית :א .לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק
הגנים הלאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
ב .לשמור על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד השטח ייעוד של
שמורת טבע .ב .קביעת התכלית המותרת לכל ייעוד קרקע.
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 .העתק התנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'
 ,04-9990102ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת
הגליל ,תמרה  ,24930טל' .04-994122
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  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16368/
שם התכנית :קיבוץ האון  -התחדשות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק הירדן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג ,16368/שינוי
לתכנית ג.4190/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ האון;
גושים וחלקות :גוש ,15199 :חלקות במלואן,26 ,17 :
 .40 ,39גוש ,15204 :חלקות במלואן ,40 ,34 ,31 ,29 ,11 :חלקי
חלקות .46 - 43 ,41 ,37 - 35 ,28 - 17 ,14 :גוש ,15205 :חלקות
במלואן.43 ,27 ,11 ,10 :
מטרת התכנית :א .תכנון מערך מגורים חדש בעבור
 252יח"ד חדשות ,בצד  39יח"ד של חברי האון ,סך הכל
 291יח"ד .ב .ייעוד שטחים למבני ציבור נפרדים מאזור המגורים.
ג .ארגון דרכי גישה וחניה .ד .הגדרת שטחי ציבור ,תחנת תדלוק
ושירותי דרך ,טיילת לאורך חוף כנרת ,אזור למיתקנים הנדסיים
וכפר נופש הכולל אכסון תיירותי .ה .הקלות לקווי בניין מדרך
מס' .92
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעת ופירוט התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות למתן היתרי
בניה .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת
הוראות לשלבי ביצוע .ו .איחוד וחלוקה מחדש .ז .קביעת
הוראות והנחיות לתכנון נוף.
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 עמק הירדן ,טל' .04-6757636
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
הרצל גדז
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחבי תכנון מקומיים אבו בסמה ,שמעונים ועומר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 108/02/28
שם התכנית :אום בטין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה אבו בסמה ,שמעונים ועומר מופקדת תכנית מיתאר
מקומית מס'  ,108/02/28שינוי לתכנית  ,801/03/28פירוט
לתממ ,1/24/14/4/תממ ,14/4/תמא.35/
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום בטין; גושים
וחלקות) 100217/2 :מוסדר( ,חלקה ) 1חלק() 100057/2 ,מוסדר(,
חלקה ) 100057/1 ,1בהסדר( ,חלקי חלקות  ,7 ,4 ,3 ,1חלקות
) 100057/3 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2מוסדר( ,חלקה ) 1חלק() 38558 ,מוסדר(,
חלקי חלקות  ,47 ,3 ,2חלקה ) 38557 ,4מוסדר( ,חלקי חלקות
 ;6 ,4גושים) 100217 ,100063 ,100058 ,100057 ,100056 :גושים לא
מוסדרים( קיים הסדר ישן :גוש  ,28אזור הסייג ,חלקה ) 3חלק(,
ספר  ,521דף  ,290חלקי חלקות  ,2 ,1רישום קודם בלתי ידוע;
גוש  ,29אזור הסייג ,חלקה ) 6חלק( ,ספר  ,521דף  ,293חלקה 7
)חלק( ,ספר  ,521דף  ,294חלקה ) 1חלק( ,רישום קודם בלתי ידוע;
גוש  ,30אזור הסייג ,חלקה ) 6חלק( ,ספר  ,521דף  ,298חלקי
חלקות  2 ,5 ,7 ,12רישום קודם בלתי ידוע; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת היישוב
אום בטין ,על ידי :א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב .התוויית השלד הבסיסי של דרכים ומערכות תחבורה.
ג .קביעת ייעודי הקרקע העיקריים :מגורים ,קרקע חקלאית ,קרקע
חקלאית עם הנחיות מיוחדות ,מסחר ,מבנים ומוסדות ציבור,
תעסוקה ,מיתקנים הנדסים ,שטח ציבורי פתוח ושטח ציבורי
פתוח עם טיפול נופי ,נחל ,דרכים ,בית קברות ,ספורט ונופש
וקו דלק נפט .ד .שמירה על ייעודי קרקע חקלאית .ה .הבטחת
תנאים נאותים לבריאות הציבור ולהקמת מערכות תשתית.
ו .הסדרה ,שמירה ופיתוח אפיקי נחלים .ז .קביעת תנאים למתן
היתרי בניה מכוח תכנית זו לביצוע עבודות תשתית עיליות
ותת–קרקעיות לסלילת כבישים בדרכים מיתאריות ,עבודות
חציבה ,חפירה ומילוי ,עבודות פיתוח ,לרבות פיתוח נחלים,
הכשרת קרקע לנטיעות ,הקמת תחנת שאיבה ,מבנים ומוסדות
ציבור ,שצ"פ ,נופש וספורט .ח .קביעת קיבולת אוכלוסיה של
 11,100נפשות ב– 1,730יח"ד בשנת .2024
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 עומר ,רח' רותם  ,1עומר ,84965
טל'  ,08-6291141ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אבו בסמה ,שד' יצחק רגר  ,11באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6202540ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 134/102/03/23
שם התכנית :תוספת קומה למבנה מסחרי,
רח' הרצל ,פינת ז'בוטינסקי ,אופקים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,134/102/03/23כפיפות לתכניות /23מק,5/102/03/23 ,2010/
.82/102/03/23
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים .רח' הרצל
פינת הרחובות ז'בוטינסקי והנשיא; גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,39551 :חלקות
במלואן ,69 ,60 :חלקי חלקות .68 ,10 :גוש ,39557 :חלקה במלואה:
 ,75חלקי חלקות .138 ,137 ,128 :גוש ,39605 :חלקי חלקה.14 :
מטרת התכנית :א .הגדלת היקפי זכויות בניה עיקריים
מרביים ל– 1,117מ"ר .ב .קביעת היקפי בניה מרביים לשטחי שירות
ל– 365מ"ר .ג .קביעת שימושים מותרים במגרשים  201 ,101ו–.202
ד .קביעת מספר קומות מותר .ה .קביעת תכסית מרבית .ו .מתן
הוראות לתנאים למתן היתרי בניה .ז .ביטול חזית מסחרית .ח .שינוי
קו בניין הפונה לדרך מס'  ,5ובקווי בניין צדדיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5784התשס"ח ,עמ' .2225
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אופקים ,שד' הרצל  ,1אופקים  ,80300טל'  ,08-9928542וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 228/03/2
שם התכנית :תוספת זכויות ,שחמון ,רובע ,7
מגרשים  - 56 ,55 ,54משעול האכדים ,אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,228/03/2כפיפות לתכניות /2במ/2 ,136/מק.302/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שחמון ,רובע ,7
משעול האכדים מס',26 ,24 ,22 ,20 ,18 ,16 ,14 ,12 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 :
 ;40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,40093 :חלקי חלקות.57 - 53 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטחי בניה מרביים במגרש 54
לכ– 660מ"ר מתוכם כ– 440מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ובמגרשים  56 ,55לכ– 1,320מ"ר מתוכם כ– 880מ"ר המהווים
שטחים עיקריים .ב .קביעת קווי בניין.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5748התשס"ח ,עמ' .893
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  ,08-6367114וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 170/102/02/5
שם התכנית :מגורים במגרש  ,33נאות לון ,באר שבע
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'  ,170/102/02/5שינוי
לתכנית .120/102/02/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .מגורים
א' בשכונת נאות לון ,רח' יצחק ולבר  ;5קואורדינטה מערב
מזרח  ,Y 572/400 -קואורדינטה דרום צפון  ;X 177/575 -גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,38402 :חלקי חלקה.21 :
מטרת התכנית :שינויים במגרש מס'  33חד–משפחתי )בנה
ביתך( ברחוב יצחק ולבר  ,5נאות לון ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :תכליות ושימושים במגרש
מס'  33הם לפי תכנית מיתאר מס'  ,120/102/02/5למעט
השינויים המפורטים להלן .1 :הגדלת תכסית מרבית מ–35%
 30 +מ''ר לחניה מקורה ,ל– 30 + 37%מ''ר לחניה מקורה.
 .2שינוי של קווי בניין .3 .הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי מעל
מפלס הכניסה מ– 40%ל– .4 .51%שינוי בגובה מבנה מרבי עם
גג בטון ,מ– 8מ''ר ל– 9.50מ''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 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-

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 36/169/03/5
שם התכנית :הסדרת רוחבי הדרכים בשכונה ב'
בבאר שבע
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' ,36/169/03/5
שינוי לתכניות ,14/169/03/5 ,25/169/03/5 ,24/169/03/5
/5 ,15/169/03/5מק.6/169/03/5 ,2050/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונה ב',
בין הרחובות טשרניחובסקי ,ביאליק ,איינשטיין וחז"ל ,ברחובות:
צבי גרץ ,דובנוב ,שלום עליכם ,אסף הרופא ,פרויד ,הכוזרי,
רמח"ל; קואורדינטה  ,X 180.000קואורדינטה  ;Y 574.000גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,38070 :חלקות במלואן ,95 ,93 ,92 ,84 - 82 ,80 :חלקי חלקות:
.104 ,99 ,81 ,79 - 76
מטרת התכנית :הסדרת רוחבי הדרכים בהתאמה למצב
הקיים בפועל לפי תכנית מס' .6/169/03/5
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת רוחבי הדרכים.
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 הפקדת תכנית מפורטת
מס' 124/177/03/5
שם התכנית :שינויים באזור מסחרי בעיר העתיקה,
פינת הרחובות רמב''ם אצ''ג
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'  ,124/177/03/5שינוי
לתכניות .37/177/03/5 ,177/03/5

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .העיר
העתיקה ,פינת רמב"ם אצ"ג; גושים וחלקות :גוש שומה ,38012
חלקה ) 2חלק(; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף.
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בניה באזור מסחרי ב על ידי
ביטול קולונדה.
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' 86/115/03/5
שם התכנית :שינוי בזכויות בניה ,רחוב בית לחם ,16
שכונה ט' ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,86/115/03/5שינוי לתכניות .37/115/03/5 ,10/115/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע.
שכ' ט ,רח' בית לחם  ;16מגרש  ;123גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38115 :חלקה
במלואה ,133 :חלקי חלקה.165 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים מ–50%
ל– ,98%מתוכם  65%שטח עיקרי ו– 33%שטח שירות .2 .קביעת
קווי בניין שונים למבנה .3 .מצורף נספח בינוי מחייב בדבר
מיקום התוספות .4 .קביעת תנאים לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/07/2006ובילקוט הפרסומים  ,5562התשס"ו ,עמ' .4528
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.
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מרחב תכנון מקומי באר טוביה

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 27/117/03/8
שם התכנית :תכנית להסדרת קרקע  -משפחת צורן,
מושב באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 516/03/7
שם התכנית :שכונות חדשות מס'  16 + 12ביישוב חורה

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 טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס' ,27/117/03/8
שינוי לתכניות ) 117/03/8ד,23/117/03/8 ,17/117/03/8 ,(716-
כפיפות לתממ ,14/4/תמא.35/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב באר טוביה;
מגרשים  ;901 ,711 ,119קואורדינטה  ,X174/500קואורדינטה
 ;Y 627/100גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש 325 :מוסדר ,חלקה במלואה ,48 :חלקי
חלקות.47 ,13 :
מטרת התכנית :א .הקצאת שטח לניקוז לאורך דרך .117
ב .הקצאת אזור לתחנת הסעה בצידי דרך  .117ג .התאמת רדיוס
הסיבוב )מדרך  117לדרך  (121לרוחב הנכון של דרך  11) 117מ'(.
ד .הגדלת מגרש מס'  119על חשבון שטח פרטי פתוח וחניה
ציבורית ,כפיצוי על שטחים שהופקעו בעבר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
ומשקי עזר )מגרש מס'  (119לשצ''פ )ת''ש מס'  .(412 ,413ב .שינוי
ייעוד מאזור מגורים ומשקי עזר )מגרש מס'  (119לדרך מוצעת
)ת''ש מס'  .(101ג .שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח )מגרש מס'
 (711לדרך מוצעת )ת"ש מס'  .(104ד .שינוי ייעוד משטח פרטי
פתוח )מגרש מס'  (711למשק עזר )ת"ש מס'  .(410ה .שינוי ייעוד
מחניה ציבורית )מגרש מס'  (901למשק עזר )ת"ש מס' .(410
ו .קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה במגרש ) 410משק עזר(.
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 טוביה ,באר טוביה ,טל'
.08-8503404
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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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,516/03/7כפיפות
לתכנית .6/177/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה .מתחם בצפון
שטחה של המועצה המקומית חורה ,בין השכונות שמספרן -
 ;18 ,17 ,15 ,10 ,9קואורדינטה מערב מזרח  ,Y 579/500 -קואורדינטה
דרום צפון  ;X 194/500 -גושים וחלקות :גוש  100011מוסדר ,חלקי
חלקה  .18גוש  100012/1מוסדר ,חלק מחלקה  .1גוש  400239מוסדר,
חלק מחלקה  ;1גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות
המגורים  12ו– 16הכוללות  700יחידות דיור ושירותים נלווים,
על ידי קביעת ייעודם ושימושם של שטחי התכנית והתוויית
דרכי גישה.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת ייעודי קרקע לאזורי
מגורים א ,ג ,1-מסחר ,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ,לתרבות
ופנאי ,לבריאות ,לדת ,שטחים פתוחים ,שטח ציבורי פתוח
ולדרכים .ב .קביעת זכויות בניה .ג .קביעת מספר יחידות דיור
מרבי בכל מגרש .ד .קביעת תכסית קרקע .ה .קביעת קווי בניין
לבניה .ו .קביעת שטחי בניה .ז .קביעת מספר קומות מרבי.
ח .קביעת השימושים בשטח למגורים .ט .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .י .קביעת הוראות
לפיתוח נופי והוראות ליישום 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 שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 7/382/03/7
שם התכנית :שכונה  - 3מגרש  ,20חורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,7/382/03/7שינוי לתכניות .6/177/02/7 ,382/03/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה .מגרש 20
בשכונה  ;3קואורדינטה מערב מזרח  ,Y 578/100 -קואורדינטה
דרום צפון  ;X 194/075 -גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,400015 :חלקות במלואה.1 :
מטרת התכנית :קביעת  6יח"ד באזור מגורים א ,על ידי
הגדלת אחוזי הבניה ושינוי בקווי הבניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרביים
במגרש לאזור מגורים א ל– 950מ"ר מתוכם  830מ"ר המהווים
שטחים עיקריים .2 .קביעת התכליות והשימושים .3 .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .4 .קביעת התנאים למתן היתרי
בניה .5 .קביעת שלבי ביצוע התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5759התשס"ח ,עמ' .1347
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 47100/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקשת :מרלין שוורץ ,ת"ז  ,15339690מרח' הר סיני ,28/9
רעננה ,ע"י עו"ד צבי א' שמיר ו/או ש' שמיר ,ממעבר מזיא ,3
ירושלים  ,94562טל'  ,02-6253243פקס' .02-6244591
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית משפט לענייני
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים
שלהלן שנעלמו ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון
בבקשה הנ"ל ביום  ,6.10.2008בשעה .10.00
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

פייגה פרנסיסקה רובנר
מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :וינה ,אוסטריה.
התאריך הידוע האחרון שבו נראתה עדיין בחיים.10.6.1942 :
אדוארד רובנר
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :וינה ,אוסטריה.
התעסקותו :סוחר.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה עדיין בחיים.28.8.1942 :
איגניץ רפהן
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :קרמו ,אוסטריה.
התעסקותו :סוחר.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה עדיין בחיים :לא ידוע.
ליאונטינה רפהן
מקום מגוריה הרגיל והידוע האחרון :קרמו ,אוסטריה.
התאריך הידוע האחרון שבו נראתה עדיין בחיים :לא ידוע.
אזרחותם :אוסטרית.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
נילי מימון ,שופטת

בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן
ת"ע 102440/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של נספה השואה הנעדר דוד
נידז'בדז',
והמבקש :יצחק בקרמן ,מרח' עוזיאל 24ב ,רמת גן ,ע"י עו"ד
ש' אראלי ,ת"ד  ,86בני ברק.
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה ,בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הנ"ל שנעדר
ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל.
וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:
תאריך לידתו ומקום לידתו :בשנת  1916או בסמוך לה ,פלונסקי,
פולין.
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :פלונסק ,פולין.
אזרחותו :פולנית.
עיסוקו :לא ידוע.
התאריך האחרון שבו נראה בחיים והמקום שבו נמצא,1942 :
פלונסק.

נתן רובנר
מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון :וינה ,אוסטריה.
התעסקותו :סוחר.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה עדיין בחיים.28.10.1941 :

שמות בני משפחתו הקרובים וכתובתם :יצחק בקרמן ,רח'
עוזיאל 24ב ,רמת גן  -גיסו; הוריו ,ישראל ובילה ,נספו
בשואה.
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סימנים אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
שרית ארבילי ,מזכירת בית המשפט

בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.12.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 15.00
ביום .24.11.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

שוקי ליבוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4115/07

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת  .1ח.מ.י מובילם בע"מ ,ח"פ ,51-259416-9
מרח' קרן היסוד  34ירושלים .2 .אמרה שירותי בטון בע"מ ,ח"פ
 ,51-320042-8מרח' קרן היסוד  ,44ירושלים,
והמבקש :מגדי אבו סנינה ,ת"ז  ,25926973ע"י ב"כ עו"ד
איאד מיעארי ו/או עו"ד אסחאק חג'אזי ,מרח' אבן בטוטה ,14
ת"ד  ,51639ירושלים  ,95915טל'  ,02-6281991פקס' .02-6281355
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.9.2008בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.9.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסחאק חג'אזי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1885/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פסטיס קפה ביסטרו בע"מ ,ח"פ
,51-292313-7
והמבקשים :טל אלקון ו– 13עובדים נוספים של החברה,
ע"י ב"כ עו"ד שוקי ליבוביץ ,המפרק הזמני ,ממגדל משה אביב,
קומה  ,50רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן  ,52520טל'  ,03-5750843פקס'
.03-6120365
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
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תיק אזרחי 1960/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קוזי רהיטים ) (2002בע"מ ,ח"פ
,51-333693-3
והמבקשת :יולנה אובצ'רוב ,ת"ז  ,310482336ע"י ב"כ עו"ד
דוד מימון ,מרח' כיכר העצמאות  ,7/14ת"ד  ,1700נתניה ,טל'
 ,09-8629592פקס' .09-8329166
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.12.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .9.12.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד מימון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1286/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טופ טים טכנולוגיות בע"מ,
והמבקשת :א.פ השקעות  70בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד אייל פאר,
מרח' היינה הינריך  ,23חיפה .34485
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.9.2008בשעה .9.15
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.9.2008

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.18.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

ניזאר שוקייר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 652/08

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 621/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ממן חברה לשירותי כוח אדם ,שמירה
וניקיון,
והמבקש :עומר עתאמנה ,ע"י ב"כ עו"ד עלימי חסן עלי ,ת"ד
 ,421כפר קרע .30075
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.10.2008בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.3.10.2008

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עשאל מסחר בע"מ,
והמבקש :קרש כרם ,ת"ז  ,055843114ע"י ב"כ עו"ד רוסתום
גדבאן ,מרח' בן עמי  ,44/13ת"ד  ,276עכו.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.10.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.15.10.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רוסתום גדבאן ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עלימי חסן עלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 655/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 641/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ת.א.מ .תכנון ארכיטקטוני ומחקר בע"מ,
והמבקש :אנטוניה אשכנזי ,ע"י ב"כ עו"ד ויקטור מטר ו/או
עו"ד ניזאר שוקייר ,מרח' כורי  ,2ת"ד  ,46621חיפה  ,31465טל'
 ,04-8660111פקס' .04-8628668

ובעניין פירוק חברת קרן סטיל בע"מ,
והמבקשים :אלכסנדר איידלשטיין ,ת"ז  ,306830175עקאב
דכוור ,ת"ז  ,05446361כרים חורי ,ת"ז  ,059910281נעים חאג',
ת"ז  ,059008656אילן עזיזי ,ת"ז  ,058285768אבראהים שהלה,
ת"ז  ,058955469פאיק נאסר ,ת"ז  ,058191669בוריס דהן ,ת"ז
 ,058655630וארקדי סקליאנסקי ,ת"ז  ,316801884ע"י ב"כ עו"ד
ורד עאסי ,ת"ד  ,4541מעלות .24952

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.10.2008בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.10.2008בשעה .9.15

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.10.2008

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ורד עאסי ,עו"ד
באת כוח המבקשים

לואי הוארי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8277/08

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
תיק אזרחי 3576/07

ובעניין פירוק חברת תקשורת בטוחה בע"מ ,ח"פ ,51-350575-0

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

והמבקש :אריה קרן ,ת"ז  ,054597604ע"י ב"כ עו"ד אורן
הראל ,מרח' אחד העם  ,35תל אביב .65202

והמבקשים :עמרן בן חמו ,ת"ז  026884874ומרדכי בן יקר,
ת"ז  ,009596560ע"י ב"כ עו"ד גבריאל תבור ,משד' הציונות ,1
מגדל קיסר ,לוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.9.2008בשעה .9.00

ובעניין פירוק חברת מ.י .נפלר שירותים בע"מ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  2.9.2008בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.8.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גבריאל תבור ,עו"ד
בא כוח המבקשים

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.25.8.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן הראל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8319/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אגם סוכנות לביטוח בע"מ ,ח"פ
,51-236607-1

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8174/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מועד טכנומכניקל בע"מ,
והמבקשים :דבור ואסמאעיל ,ע"י ב"כ עו"ד לואי הוארי,
ת"ד  ,215חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.3.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.9.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

והמבקשת :אתי זוארץ ,ע"י ב"כ עו"ד תפארת דמתי קולה,
מרח' דיזנגוף  ,50תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.6.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.11.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .28.10.2008
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תפארת דמתי קולה ,עו"ד
באת כוח המבקשת

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :עטיפית  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005055-9 :
המען :ד"נ גליל מערבי ,עין המפרץ .25210
תאריך רישום :ד' בניסן התשס"ח ) 9באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :כרמי זית בגולן  -אגודה שיתופית חקלאית של
מתיישבים קהילתיים ברמת הגולן בע"מ.
מס' האגודה.57―005059-1 :
המען :בני יהודה ,רמת הגולן .12944
תאריך רישום :ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
) (3שם האגודה :אלבוסתן  -אגודה שיתופית חקלאית להשקית
אדמות ספוריה בע"מ.
מס' האגודה.57―005086-4 :
המען :ת"ד  ,6386נצרת .16000
תאריך רישום :כ"א באייר התשס"ח ) 26במאי .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :שקדי דרום יהודה  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005087-2 :
המען :ד"נ שקמים .79813
תאריך רישום :כ"ג באייר התשס"ח ) 28במאי .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :פארק רבדים  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005088-0 :
המען :ד"נ שקמים ,רבדים .79820
תאריך רישום :כ"ד באייר התשס"ח ) 29במאי .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :כיסופי קטיף  -מושב שיתופי להתיישבות
חקלאית ותיירותית בע"מ.
מס' האגודה.57―005089-8 :
המען :ד"נ לכיש דרום ,קטיף .79365
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תאריך רישום :כ"ט באייר התשס"ח ) 3ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (7שם האגודה :אפיקי רות  -אגודה שיתופית להספקת מים
בע"מ.
מס' האגודה.57―005090-6 :
המען :ד"נ מודיעים ,כפר רות .73196
תאריך רישום :י"ב בסיוון התשס"ח ) 15ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
) (8שם האגודה :מוסכי סער כברי  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005091-4 :
המען :ד"נ הגליל המערבי ,סער .22805
תאריך רישום :י"ב בסיוון התשס"ח ) 15ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגודה :נשים וטעמים במבצר  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005092-2 :
המען :ת"ד  ,170אופקים.
תאריך רישום :י"ב בסיוון התשס"ח ) 15ביוני .(2008
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :צרכנות.
) (10שם האגודה :זרעי הנגב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005093-0 :
המען :ד"נ הנגב ,שובל .85320
תאריך רישום :י"ב בסיוון התשס"ח ) 15ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :משתכני גני טל החדשה  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57―005094-8 :
המען :ד"נ עמק שורק ,גני טל .76812
תאריך רישום :כ' בסיוון התשס"ח ) 23ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
) (12שם האגודה :גני טל החדשה  -מושב עובדים להתיישבות
חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005095-5 :
המען :ד"נ עמק שורק ,גני טל .76812
תאריך רישום :כ' בסיוון התשס"ח ) 23ביוני .(2008
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ' בסיוון התשס"ח ) 23ביוני (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות על שינוי סיווג אגודות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :קיבוץ עברון.
מס' האגודה.57―000322-8 :
המען :ד"נ גליל מערבי ,עברון .25235
תאריך רישום :א' בסיוון התרצ"ז ) 11במאי .(1937
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (2שם האגודה :שובל קיבוץ השומר הצעיר דרום אפריקה ארץ
ישראל קבוצת פועלים להתיישבות.
מס' האגודה.57-000503-3 :
המען :ד"נ הנגב ,שובל .85320
תאריך רישום :ד' בשבט התש"ה ) 18בינואר .(1945
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (3שם האגודה :קיבוץ גשר הזיו.
מס האגודה.57-000759-1 :
המען :הגליל המערבי ,גשר הזיו .22815
תאריך רישום :ב' באדר התש"ט ) 3במרס .(1949
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (4שם האגודה :קיבוץ יפתח.
מס האגודה.57-000770-8 :
המען :ד"נ מרום הגליל .13840
תאריך רישום :י"ג בניסן התש"ט ) 12באפריל .(1949
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
) (5שם האגודה :שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל להתיישבות
שיתופית בע"מ.
מס האגודה.57-001103-1 :
המען :ד"נ שמשון ,שעלבים .99784
תאריך רישום :כ' בתמוז התשי"א ) 24ביולי .(1951
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  11.2.2008ניתן צו לפירוק האגודה אלג'דיר -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' האגודה ,57-003220-1 :וצו
זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5787התשס"ח ,עמ'  ,2471והואיל
והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,28.5.2008נמסרת בזה הודעה
שרישום האגודה הנ"ל נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ג באייר התשס"ח ) 28במאי (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה בדבר החלפת מפרק
בעניין :קרית אליעזר ב'  -אגודה שיתופית לשכון בע"מ
)להלן  -האגודה( ,מס' האגודה.57-002085-9 :
ובעניין :החלפת מפרק.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודת השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויו של המפרק
עו"ד סער עודד ,משד' רוטשילד  ,29חיפה  ,35152וממנה
במקומו או במקומה את עו"ד מאיר הפלר ,מרח' העצמאות ,57
ת"ד  ,33066חיפה .31330
צו הפירוק ניתן ביום  ,24.2.2004ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5283התשס"ד ,עמ' .2381
כ' בסיוון התשס"ח ) 23ביוני (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
) (1השם הקודם :קיבוץ גורדוניה מעלה החמישה.
השם החדש :קיבוץ מעלה החמישה )גורדוניה(.
מס' האגודה.57-000242-8 :
מיום :כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני .(2008
) (2השם הקודם :קדרים אחזקות  -אגודה שיתופית חקלאית
לעסקים בע"מ.
השם החדש :קדרים שירותי דרך )אחזקות(  -אגודה
שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ.
מס' האגודה.57-003851-3 :
מיום :כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני .(2008
) (3השם הקודם :מחצבות גשר  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :מכרות גשר  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004368-7 :
מיום :כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני .(2008
) (4השם הקודם :עיבוד שבבי שמרת  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :טכנולוגיות שמרת  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005020-3 :
מיום :כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני .(2008
כ"ח באייר התשס"ח ) 2ביוני (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
איבי את ענת בע"מ
)ח"פ (51-263399-1
)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
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תתכנס ביום  ,1.8.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00ברח' פעמוני  ,8תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איבון שפירא ,מפרקת

בראנדטק בע"מ
)ח"פ (51-396069-0
)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  ,6.8.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עדי ברנדוין ,מפרק

סבאקום בע"מ
)ח"פ (51-396068-2

ש.י.א .בר תעשיות בע"מ
)ח"פ (51-207021-0
)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  ,27.8.2008בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת,
רח' יצחק רבין 18ה' ,חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדה גור-אריה ,עו"ד ,מפרקת

ביבר פתרונות בע"מ
)ח"פ (51-337841-4
)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  ,1.9.2008בשעה  ,18.00ברח' הנרקיס  ,18זכרון
יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד שגב ,מפרק

)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  ,6.8.2008או תוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח'
שארית ישוב  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי בלוך ,מפרק

אשכולות שרותי רפואה בע"מ

ש.ל .מדד בע"מ
)ח"פ (51-299556-4
)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  ,23.10.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
שרת  ,21תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח"פ (51-284414-3

יהושוע ריגל ,מפרק

)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  ,4.8.2008או תוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,במשרדה הרשום של החברה ,קיבוץ
גליל ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון ז'יטניצקי ,רו"ח ,מפרק

כחול לבן החזקות שטחי מסחר בע"מ
)ח"פ (51-382880-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2008בשעה  ,13.00במשרד פינקלשטיין
ושות' ,עורכי דין ונוטריון ,רח' מוסינזון  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרון שנרך ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5833י"ח בתמוז התשס"ח21.7.2008 ,
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אסרוגי בע"מ

ארכיטקט אהרון דורון ושות' בע"מ

)ח"פ (51-053134-6

)ח"פ (51-056265-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי עו"ד יוסף
לוי ,רח' פרישמן  ,11תל 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  ,10.9.2008בשעה  ,13.00במשרדי החברה,
שד' דוד המלך  ,57תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון בריימן ,מפרק

אהרון דורון ,מפרק

אנגל גרמניה  2בע"מ

נסיקום ישראל בע"מ

)ח"פ (51-371797-5

)ח"פ (51-294395-2

)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  ,10.9.2008בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,מרכז
עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל 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  ,10.9.2008בשעה  ,8.30במשרדי החברה ,רח'
גלעד  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יערה ינאי ,מפרקת

נטלי רקה ,עו"ד ,מפרקת

אשכנזי חיים ניהול ושירותים בע"מ

מקומות המכון לגישור סביבתי בע"מ

)ח"פ (51-271238-1

)ח"פ (51-336915-7

)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  ,10.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רח' דורות  ,12חיפה ,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  ,10.9.2008בשעה  ,10.00במשרד חנן עמית ,רח'
בלוך  ,42תל אביב  ,64681טל'  ,03-5231230פקס' ,03-5231272
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיתי בר לב ,מפרק

צפורה אשכנזי ,מפרקת

גרנד לוקס בע"מ

המשגר חברה לתעשיות בגדים בע"מ

)ח"פ (51-380749-5

)ח"פ (51-011678-3

)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  ,10.9.2008בשעה  ,10.30במשרדי החברה,
רח' יצחק שדה  ,6רעננה ,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  ,4.9.2008בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
שד' רוטשילד  ,78תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושוע לוי ,מפרק

עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק
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נכסי עדנה שטרן בע"מ

ק.ש .אוטו סנטר בע"מ

)ח"פ (51-266288-3

)ח"פ (51-279688-9

)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  ,14.9.2008בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.9.2008בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שניצר
גוטליב ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה ,27
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו שטיינר ,עו"ד ,מפרק

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

דרור פסח ניהול בע"מ

סולל יבוא בע"מ

)ח"פ (51-280675-3
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-151955-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
משה סנה  ,15רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דרור שמש פסח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.9.2008בשעה  ,10.00ברח' הרכש  ,34תל
אביב  ,69699לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארן סולל ,מפרק

פרולייף נתניה בע"מ

חן לי הובלות בע"מ

)ח"פ (51-329740-8
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-191561-3

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.9.2008בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח'
בגין  ,5/3יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

צבי גרוס ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.9.2008בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' תרי
עשר  ,34כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו יחיא ,מפרק

צ'ק מט איי .אל בע"מ
ד"ר ו .תורקישר בע"מ

)ח"פ (51-313269-6
)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-328362-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.9.2008בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח' בגין
 ,5/3יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

צביקה גרוס ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.9.2008בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
הפלמ"ח  ,8חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ולדימיר תורקישר ,מפרק
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נועם ושרון אחזקות בע"מ

טימדו טכנולוגיות בע"מ

)ח"פ (51-379891-8

)ח"פ (51-311483-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' החסידה
 ,13אשקלון ,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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועם גולדהבר ,מפרק

אברהם סופר ,מפרק

מאפית בריאות חולון בע"מ

חג  -פלסט בע"מ

)ח"פ (51-212557-6

)ח"פ (51-261440-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
גוש עציון  ,21תל 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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק סריה ,מפרק

ששון ששון ,מפרק

אדיה טורס בע"מ

רז פתרונות סביבתיים בע"מ

)ח"פ (51-408196-7

)ח"פ (51-311636-8

)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  ,7.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
יהושע רבקה  ,41ירושלים ,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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה חחיאשוילי ,מפרקת

אהרון זהר ,מפרק

סילאון בע"מ

א .דורון ייעוץ ארגוני והדרכה בשיווק בע"מ

)ח"פ (51-252549-4

)ח"פ (51-139037-9

)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  ,7.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ישעיהו  ,21חולון ,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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאון בירנבוים ,מפרק

דורון אלקיים ,מפרק
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י.נ.ג .נכסים ) (1993בע"מ

י.נ.ג .מזרח מערב שיווק ) (1992בע"מ

)ח"פ (51-183126-5

)ח"פ (51-168751-9

)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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב גד ,מפרק

יואב גד ,מפרק

י.נ.ג .מזרח מערב בע"מ

מעדן שלום השקעות בע"מ

)ח"פ (51-138832-4

)ח"פ (51-215569-8

)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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2008בשעה  ,16.00במשרדי החברה ,רח'
אלמוג  ,6רמת אפעל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב גד ,מפרק

רמי שלום ,מפרק

י.נ.ג .מזרח מערב סחר ) (1994בע"מ

דוס פראנס בע"מ

)ח"פ (51-200909-3

)ח"פ (51-217973-0

)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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2008בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' קהילת
קיוב  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב גד ,מפרק

אבי גנבר ,עו"ד ,מפרק

י.נ.ג .מזרח מערב סחר )אשדוד  (1995בע"מ

שמשון כוכבא את איפרמן בע"מ

)ח"פ (51-207925-2

)ח"פ (51-057638-2

)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  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.9.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב גד ,מפרק

שמשון כוכבא ,מפרק
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בית השואבה )א.ח (.בע"מ

רומלנד השקעות בע"מ

)ח"פ (51-318132-1

)ח"פ (51-367413-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.9.2008בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' הירקון
 ,218תל 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  ,2.9.2008בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הפסגה ,35
אריאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד חיות ,מפרק

אריאל ברגנר ,עו"ד ,מפרק

ש.י.א.ן  -ש.י .שיווק ויעוץ בע"מ

ארנע חומרי בנין ופחים בע"מ

)ח"פ (51-378206-0

)ח"פ (51-113699-6

)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  ,31.8.2008אצל המפרק ,רח' יחיעם  ,23קרית ביאליק,
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  ,7.9.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' העמל ,22
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שכנר ,מפרק

עמוס ארביב ,מפרק

דאלי הולדינגס בע"מ

שטוטו בע"מ

)ח"פ (51-168324-5

)ח"פ (51-324020-0

)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  ,2.9.2008בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שפיגלמן ,קורן,
ברק ,זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל 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  ,24.9.2008בשעה  ,13.30במשרדי החברה ,משק ,58
חרב לאת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה לנדאו ,מפרק

ענת גץ ,מפרקת

רודיה ישראל בע"מ

שחמט מולטימדיה בע"מ

)ח"פ (51-098277-0

)ח"פ (51-291461-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.9.2008בשעה  ,10.00במשרד עו"ד בנצור ,רח'
דרך מנחם בגין  ,23תל 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  ,1.12.2008בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,רח'
אמיר בנימיני  ,4פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי עמנואלי ,מפרק

שרה חרמון ,עו"ד ,מפרקת
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