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הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה לתקן את ההרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א ,11951-אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5272מיום כ' בשבט התשס"ד ) 12בפברואר ,(2004
באופן הזה:

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )6א() (2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,החליטה הממשלה להרשות את
נושאי המשרות בהנהלת בתי המשפט אשר מפורטים להלן ,לייצג
את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4
ו– 5לחוק ,שבתחום הפעילות של הנהלת בתי המשפט ותפקידו
של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם
המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

בסעיף )א( אשר תחת הכותרת "ויתור על חובות בגין
אגרות והוצאות" -
במקום "מנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות
בהנהלת בתי המשפט  -עד לסכום של  20,000ש"ח" יבוא
"מנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות או מנהל מערכות
ההוצאה לפועל וגביית קנסות יחד עם חשב מערכות ההוצאה
לפועל וגביית קנסות או סגנו  -עד לסכום של  20,000ש"ח";

)א( עסקאות בתחום הפעילות של הנהלת בתי המשפט למעט
עסקאות במקרקעין:
.1

מנהל בתי המשפט או משנהו  -בלא הגבלת סכום;

.2

סגן מנהל בתי המשפט  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;

.3

סגן מנהל בכיר למנהל  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;

.4

במקום "בהרכב של משנה למנהל בתי המשפט" יבוא
"בהרכב של מנהל מערכות ההוצאה לפועל וגביית קנסות".

סגן מנהל בכיר )רכש ,תיאום ,פיקוח ובקרה(  -עד
לסכום של  150,000שקלים חדשים;

.5

י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3—9

סגן מנהל בינוי ולוגיסטיקה  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;

.6

מנהל אגף בכיר )מחשוב(  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;

.7

סגן מנהל מקצועי למזכירויות  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים;

.8

סגן מנהל ביטחון ותפקידים מיוחדים  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים;

בסעיף )ב( באותה פסקה -
במקום "ועדה של הנהלת בתי המשפט" יבוא "ועדה של
מערכות ההוצאה לפועל וגביית קנסות";
ובהמשך -

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
1

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

.9

מנהל תחום הדרכה  -עד לסכום של  100,000שקלים
חדשים;

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )6א() (2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א) 11951-להלן  -החוק( ,להרשות את נושאי המשרה
במערכות ההוצאה לפועל וגביית קנסות )להלן  -המשרד( ,אשר
מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות
שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין
שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו
של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום
בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 .12מנהל אגף הרכש  -עד לסכום של  100,000שקלים
חדשים;

)א( מנהל מערכות ההוצאה לפועל וגביית קנסות  -בלא
הגבלת סכום;

 .13דובר בתי המשפט  -עד לסכום של  55,000שקלים
חדשים;

)ב( סגן מנהל כללי בכיר למינהל )הוצאה לפועל וגביית
קנסות(  -עד לסכום של  150,000שקלים חדשים;

 .14מנהל תחום הדרכה )פיתוח ארגוני  -משפטנים(  -עד
לסכום של  55,000שקלים חדשים;

)ג( מנהל אגף לגביית קנסות והוצאות  -עד לסכום של
 100,000שקלים חדשים.

 .15מזכיר ראשי בית המשפט העליון  -עד לסכום של
 10,000שקלים חדשים;

כל מורשה יחתום יחד עם חשב מערכות ההוצאה לפועל
וגביית קנסות או סגנו.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם חשב מערכת בתי
המשפט או סגנו.

י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3—9
__________
1

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

1612

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

 .10ממונה על ספריות בתי המשפט  -עד לסכום של
 100,000שקלים חדשים;
 .11רשם בית המשפט העליון  -עד לסכום של 100,000
שקלים חדשים;

ב .בכל הנודע לעסקאות במקרקעין ,יהיו נושאי המשרה
שלהלן מוסמכים לייצג את הממשלה רק בהתקשרויות
הנוגעות לדיור ייעודי הכוללות שכירות בהיקף שלא
יעלה על הנקוב ליד שם משרתם וזאת בתחום פעילות
הנהלת בתי המשפט:
__________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52
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.1

מנהל בתי המשפט או משנהו  -עד  300מ"ר או עד
 1,000,000שקלים חדשים לעסקה ,לפי הנמוך מבין
השניים;

.2

סגן מנהל בינוי ולוגיסטיקה  -עד  200מ"ר או עד 600,000
שקלים חדשים לעסקה לפי הנמוך מבין השניים.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם חשב מערכת בתי המשפט
או סגנו.
ההרשאות לנושאי משרה בהנהלת בתי המשפט ,שהודעות
עליהן פורסמו  -בטלות.
י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3—9
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -המינויים( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה להתיר ,בתנאים שיפורטו
להלן ,מינוי למשרה בשירות המדינה ,בלי שהוכרז עליה ,לפי סעיף
 19לחוק המינויים ,עקב העברת תפקידו או יחידתו של המועמד
למינוי לשירות המדינה ,ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות
באותו תפקיד או בתפקיד דומה תקופה של חמש שנים ומעלה,
קודם למועד העברת תפקידו או יחידתו לשירות המדינה.
הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל ,יהיה כפוף לאישור נציב
שירות המדינה ,על פי המלצת המנהל הכללי של המשרד או
מנהל יחידת הסמך ,לפי העניין.
הפטור מחובת מכרז כאמור ,לא יחול על מינוי מועמד לסוגי
המשרות האלה:
.1

משרה שאליה מועמד עובד אשר אינו עומד בדרישות הסף
למשרה;

.2

משרה שאליה מועמד עובד אשר קיים חשש ממשי כי
העסקתו בתפקיד נבעה משיקולים פוליטיים או משיקולים
פסולים אחרים.

לעניין החלטת הממשלה " -רציפות" כמשמעותה בסעיף 2
לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג.21963-
כ"ט בחשוון התשס"ט ) 27בנובמבר (2008
)חמ (3—274
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136

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 ביום ו' באייר התשס"ח
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

) 11במאי  ,(2008לפטור מחובת מכרז פומבי ,לפי סעיף  19לחוק,
את משרת מנהל מערכות הוצאה לפועל בתנאי שיתקיים הליך
מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות פעולתה נקבעו
בהחלטות הממשלה מס'  ,345מיום  14בספטמבר  1999ומס' ,2541
מיום  29בספטמבר  ,2002כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים
למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי.2
הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:
 המנהל הכללי של משרד המשפטים  -יושב ראש; נציג שירות המדינה או נציגו  -חבר; מנהל בתי המשפט  -חבר; עובד מדינה בכיר הבקיא בנושא ,שימנה נציב שירות המדינהבהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים  -חבר;
 נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום מינהל ,הקמת יחידותותפעולן שימנה המנהל הכללי של משרד המשפטים
בהתייעצות עם נציב שירות המדינה.
י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3—274
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  ;400עמ' .712

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 ביום ו' באייר התשס"ח )11
במאי  ,(2008לפטור מחובת מכרז פומבי ,לפי סעיף  19לחוק ,את
משרת מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים ,בתנאי
שהמועמד ייבחר בוועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות פעולתה
נקבעו בהחלטות הממשלה מס'  ,345מיום  14בספטמבר 1999
ומס'  ,2541מיום  29בספטמבר  ,2002כפי שפורסמו בהודעה בדבר
תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי ,2והרכבה
יהיה כדלקמן:
א .המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או נציג  -יושב
ראש;
ב .נציג שירות המדינה או נציגו  -חבר;
ג .המנהל הכללי של משרד האוצר או נציגו  -חבר;
ד .איש אקדמיה בעל היכרות וידע בתחום הכלכלה הישראלית
שימנה נציב שירות המדינה ,בהתייעצות עם המנהל הכללי
של משרד ראש הממשלה והמנהל הכללי של משרד האוצר
 חבר;ה .נציג ציבור הבקיא בתחום הכלכלה הישראלית ,שימנה
המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם
נציב שירות המדינה  -חבר;
אחד מבין שני החברים המצוינים בסעיפים קטנים ד' ו–ה',
לכל הפחות ,יהיה נציג מקרב מגזר המיעוטים )האוכלוסיה
הערבית ,לרבות הדרוזית והצ'רקסית(.
י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3—274
עובד יחזקאל
__________
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  ;400עמ' .712

1613

הודעה על מינוי חבר למועצה הישראלית
לתרבות ולאמנות

הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק במחוז חיפה,
לעניין תיק מס'  ,504/02עד יום ט' בתמוז התשס"ט ) 1ביולי :(2009
שלמה וול ,ת"ז  - 007999089חבר אחר;

לפי חוק התרבות והאמנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,בהתאם לסעיף )2א( לחוק
התרבות והאמנות ,התשס"ג ,12002-ועל פי הצעת שר המדע
התרבות והספורט ,את יוסי אלפי לחבר במועצה הישראלית
לתרבות ולאמנות.
החברה הומלץ לאחר ששר המדע התרבות והספורט קיים
היוועצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אמנים ועוסקים
בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות
והאמנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
כ"ט בחשוון התשס"ט ) 27בנובמבר (2008
)חמ (3—3326
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .64

הודעה על חילופי גברי בכנסת

גזה ווליש ,ת"ז  - 64265028רופא מוסמך.
י"ח בכסלו התשס"ט ) 15בדצמבר (2008
)חמ (3—321
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה
את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק במחוז
חיפה ,לעניין תיק מס'  ,511/01עד יום ט' בתמוז התשס"ט ) 1ביולי
:(2009
שלמה וול ,ת"ז  - 007999089חבר אחר;

לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,כי על פי סעיפים  40ו–)43א( לחוק–יסוד:
הכנסת ,1ביום ו' בחשוון התשס"ט ) 4בנובמבר  ,(2008פסקה
חברותו בכנסת של יוסף ביילין ,ובמקומו באה חברת הכנסת
צביה גרינפילד.
ו' בחשוון התשס"ט ) 4בנובמבר (2008
)חמ (3—22
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
1

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף )25ב( ו–)ה( לחוק הבחירות לכנסת
]נוסח משולב[ ,התשכ"ט ,11969-כי בא כוח סיעת "אלתג'מוע
אלווטני אל דימוקרטי  -בל"ד ,הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה
במקום עזמי בשארה 2וממלא מקום בא כוח הסיעה הוא עווד
חוסין במקום חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
כ"ו בחשוון התשס"ט ) 24בנובמבר (2008
)חמ (3—16
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
2

י"ח בכסלו התשס"ט ) 15בדצמבר (2008
)חמ (3—321
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' 162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי ועדת ערר

ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

1

גזה ווליש ,ת"ז  - 64265028רופא מוסמך.

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התשס"ו ,עמ' .3888

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
__________
 1ס"ח התש"י ,עמ' 162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

1614

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק
מלחמה ונזק עקיף( ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ב( לתקנות מס רכוש וקרן
פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל"ג-
) 11973להלן  -החוק( ,אני ממנה את הרשומים מטה לחברים
בוועדת ערר שעל פי הסעיף האמור ,באזור הצפון:
יאיר דויטש ,ת"ז  ,051884930הנכלל ברשימה שקבע שר
המשפטים  -יושב ראש;
אימאן ח'ורי ,ת"ז  ,028336709הנכלל ברשימה שקבע שר
האוצר  -חבר;
כמאל באסם ,ת"ז  ,027597111הנכלל ברשימה שקבע שר
הביטחון  -חבר.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח בכסלו התשס"ט ) 15בדצמבר (2008
)חמ (3—206
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ'  566ועמ' .830

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות
לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 43ב)ב( לחוק המועצה לייצור
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .222
ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

ולשיווק של ירקות ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,ולאחר
התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון לעניין סעיף 16
לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת
המועמד ,אני ממנה את אשר גולדין ,ת"ז  ,7037195שופט בגמלה
של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת הקנסות.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ב בכסלו התשס"ט ) 9בדצמבר (2008
)חמ (3—556
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
2

תכנית למתן תוקף בהתאם לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-
) 21965להלן  -החוק( ,וכן היתר בנייה שניתן מכוח החוק ,כי
לפחות  50%מסך שטח מתחמי הקבורה החדשים בבית העלמין
בתל רגב מיועדים לקבורה בשיטת הקבורה הרוויה.
כ"ז בכסלו התשס"ט ) 24בדצמבר (2008
)חמ (3—2873
__________
 2ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים גבייה ,1אני
ממנה את דליה נתן ,ת"ז  ,024658601מנהלת ההכנסות בעיריית
נס ציונה לממונה על הגבייה ואת איילה לוי ,ת"ז ,059297283
עובדת במחלקת הגבייה בעיריה לפקידת גבייה ,לצורך גביית
קנסות חניה שהוטלו בשל עבירות לפי חוק העזר של נס ציונה
בדבר העמדת רכב וחנייתו ,מכוח סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז.21977-
י"ז בכסלו התשס"ט ) 14בדצמבר (2008
)חמ (3—18
רוני בר–און
__________
שר האוצר
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב , 1992-אני
מודיע כי ביום כ"ו בכסלו התשס"ט ) 23בדצמבר  (2008רשמתי,
לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה שלהלן בפנקס המפלגות:
1

ארץ ישראל שלנו  -מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות
התורה העם והארץ.
כ"ו בכסלו התשס"ט ) 23בדצמבר (2008
)חמ (3—2424

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )10ב(א לחוק שירותי
הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א ,11971-מיניתי ועדת
חקירה לבחינת תפקודה של המועצה הדתית לוד וחבריה הם:
הראל גולדברג ,ת"ז  ,032234205נציג היועץ המשפטי לממשלה
 יושב ראש;דפני כהן ,ת"ז  ,059629998מנהלת אגף נישואין ,פרישה ותנאי
שירות  -חברה;

אלון בכר
ראש רשות התאגידים
רשם המפלגות

__________
1

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190

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

הודעה בדבר חברי ועדת חקירה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א1971-

יצחק כהן
השר לשירותי הדת

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס'
פת/מק) 22/1255/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4710התשנ"ט ,עמ'  ,1208מוסרת
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.

יצחק ישי ,ת"ז  ,056770068מרכז בכיר ,אגף פיקוח ובקרה -
חבר.

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.

הודעה בדבר שטחים המיועדים לקבורה בשיטת
הקבורה הרוויה בתל רגב

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.

כ"ז בכסלו התשס"ט ) 24בדצמבר (2008
)חמ (3—2717
יצחק כהן
השר לשירותי הדת
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשנ"ט ,עמ' .86

לפי חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס'  ,(15התשס"ט2008-
אני מאשר ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )7א( לחוק שירותי הדת
היהודיים )תיקון מס'  ,(15התשס"ט ,12008-ולאחר שהוצגה לפני
__________
 1ס"ח התשס"ט ,עמ' .116

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6321חלקה ) 131לשעבר גוש  4043ח
 ,(11-7בשטח של  3,468מ"ר לשב"צ  1,625 +מ"ר לספורט.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ט בכסלו התשס"ט ) 16בדצמבר (2008
)חמ (3-2
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/מק) 1/4/50/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5848התשס"ח ,עמ'  ,4689מוסרת
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.
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  ,3628ח"ח .111-109
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג בכסלו התשס"ט ) 10בדצמבר (2008
)חמ (3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

__________
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
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1616

והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג) 12716/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5139התשס"ג ,עמ'  ,824מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה( ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושהלוועדה לחלוטין לצורכי ציבור ,וכי הוועדה סבורה כי בשל
הוראות סעיף  20לפקודה אינה חייבת בפיצויים או פיצויים
מופחתים בגין אותה קרקע.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים  -ראיות
התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
חלקה
)בחלקים(

ייעוד הקרקע

19021
18991

61 ,60
96

מבני ציבור
ושפ"פ

3 ,2 ,1

18991

96

שביל להולכי
רגל

4

גוש

מס' מגרש
בתב"ע

שטח
בדונם
22.98
0.41

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י"ח בכסלו התשס"ט ) 15בדצמבר (2008
)חמ (3-2

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

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל

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 ,מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון )להלן  -הוועדה( ,הודעה כי היא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7בילקוט
הפרסומים  ,4659התשנ"ח ,עמ'  ,4398לעניין תכנית מיתאר מס'
הר/במ/5/600/א.
תוספת
גוש  ,6455ח"ח .747
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' בני ברית
 ,7הוד השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ד' בכסלו התשס"ט ) 1בדצמבר (2008
)חמ (3-3
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון

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  ,5818התשס"ח ,עמ'  ,3453תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6376ח"ח  ,14בשטח של  58מ"ר לדרך +
 9,740מ"ר לשצ"פ  +שב"צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י"ט בכסלו התשס"ט ) 16בדצמבר (2008
)חמ (3-4

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' פת) 2/1154/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,694התשי"ט ,עמ'  ,1738מצהירה
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  ,5852התשס"ח ,עמ'  ,4836תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,4042ח"ח  ,247בשטח של  857מ"ר
לשב"צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י"ב בכסלו התשס"ט ) 9בדצמבר (2008
)חמ (3-4
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

__________
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' פת) 73/1268/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5773התשס"ח ,עמ'  ,1796מצהירה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

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

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

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) 8/6/1/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2755התשמ"ב ,עמ'  ,14מצהירה 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
 ,3870התשנ"א ,עמ'  ,2250תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3930ח"ח .20-16
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י' בכסלו התשס"ט ) 7בדצמבר (2008
)חמ (3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

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' רצ39/6/1/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1617

)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3640התשמ"ט ,עמ'  ,2378מצהירה 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 אליהפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,3712התש"ן ,עמ'  ,302תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2653התש"ם ,עמ'  ,2288מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל )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  ,5845עמ' ,4552
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תוספת
גוש - 18984

גוש  ,3930ח"ח .303-301
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג בכסלו התשס"ט ) 10בדצמבר (2008
)חמ (3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

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' ש) 1/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1324התשכ"ז ,עמ'  ,560מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה השומרון )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  ,4701התשנ"ט,
עמ'  ,708תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
פרדס חנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

חלקה בשלמות

ייעוד הקרקע

סה"כ בדונם

) 85בחלקים(

מוסדות ציבור

100

) 99בשלמות(

מוסדות ציבור

100

) 101 ,100בשלמות(

מוסדות ציבור

100

 110עד ) 119בשלמות(

מוסדות ציבור

100

 120עד ) 143בחלקים(

מוסדות ציבור ודרך

100

 178עד ) 181בחלקים(

מוסדות ציבור ודרך

100

) 182בשלמות(

מוסדות ציבור ודרך

100

) 184 ,183בחלקים(

מוסדות ציבור ודרך

100

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית כרמיאל,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג בכסלו התשס"ט ) 10בדצמבר (2008
)חמ (3-4

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

תוספת
חטיבות קרקע בפרדס חנה ,בגוש  ,10123חלקה בשלמות
 370על פי ש.1/
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"א בכסלו התשס"ט ) 8בדצמבר (2008
)חמ (3-4

__________
1
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 ג) 424/להלן -
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1618

תיקוני טעויות
) (1בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5831
התשס"ח ,עמ'  ,3889לעניין תכניות מפורטות מס' ,3/135/03/3
/3מק/3 ,2090/מק/3 ,2107/מק) 2088/אשדוד( ,בתוספת -
) (1בשורה של גוש - 2003

מוטי קירמאייר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל

)(2

)א(

במקום האמור בטור "ח"ח" צריך להיות ",8-7 ,5
;"18

)ב(

בטור "ח"ח חדשה" ,אחרי " "25צריך להיות ")לשעבר
ח"ח ;"(9

בשורה של גוש - 2004
)א(

במקום האמור בטור "ח"ח" צריך להיות " 15עד
;"34 ,33 ,17

)ב(

בטור "ח"ח חדשה" ,במקום " "37צריך להיות
") 52לשעבר ח"ח ."(18

) (2בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5831התשס"ח,
עמ'  ,3891לעניין תכנית מס' /3מק) 2107/אשדוד( ,בתוספת -

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

) (1בשורות שבהן מופיע "גוש - "2003

)(2

)א(

במקום האמור בטור "ח"ח" צריך להיות ",8-7
;"18

)ב(

בטור "ח"ח חדשה" ,אחרי " "25צריך להיות ")לשעבר
ח"ח ;"(9

בשורה של גוש  ,2002מגרש ג' ,האמור בטורים "מגרש
לפי תב"ע"" ,שטח במ"ר ו"ייעוד" ,צריך לחול גם על
גוש  2003שתחתיו.

) (3בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5831התשס"ח,
עמ'  ,3889לעניין תכנית מפורטת מס' ) 3/135/03/3אשדוד(,
בתוספת -
)א( בשורות שבהן מופיע גוש "- "2004

)ב(

)(1

בטור "ח"ח" ,במקום " ,"18-15צריך להיות "15
עד  ,"17והמילים ")ח"ח לשעבר("  -צריכות
להימחק;

)(2

בטור "ח"ח חדשה" ,במקום " "37צריך להיות
") 52לשעבר ח"ח ;"(18

בשורות שבהן מופיע גוש "- "2003
)(1

בטור "ח"ח" ,במקום " "18 ,9 ,8צריך להיות ""18 ,8
והמילים ")ח"ח לשעבר("  -צריכות להימחק;

)(2

בטור "ח"ח חדשה" ,במקום " "25צריך להיות
") 25לשעבר ח"ח ."(9

) (4בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5828התשס"ח,
עמ'  ,3828לעניין תכנית מס' /3מק) 2090/אשדוד( ,בתוספת,
בטור "חלקי חלק" ,במקום ") 9-7 ,5ח"ח לשעבר() 25 ,ח"ח
חדשה(" ,צריך להיות ") 25 ,8-7 ,5לשעבר ח"ח ."(9
) (5בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5828התשס"ח,
עמ'  ,3828לעניין תכנית מפורטת מס' /3מק) 2088/אשדוד(,
בתוספת ,בגוש - 2004
) (1בטור "ח"ח לשעבר" -

)(2

)א(

בכותרת ,המילה "לשעבר" צריכה להימחק";

)ב(

במקום ח"ח " "18-15צריך להיות " 15עד ;"17

בטור "ח"ח חדשה" ,במקום " "37צריך להיות "52
)לשעבר ח"ח ."(18

)חמ (3-2
) (6בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4970התשס"א,
עמ'  ,1962לעניין תכנית הר/במ/5/600/א בתוספת ,בגוש
 ,6455בח"ח ,במקום " ,"752-740צריך להיות ",746-740
."752-748
)חמ (3-4

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

הודעות לפי חוק לתכנון ולבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12036
שם התכנית :מתחם תנובה ,רוממה 330 ,יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12036שינוי לתכניות /995 ,5164א,2267 ,
.62
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 :ירושלים .שכונת
רוממה ,השטח התחום בין הרחובות ירמיהו מדרום,
רח' מנחת יצחק במזרח ורח' שמגר במערב; קואורדינטה
 ;X-219/900קואורדינטה  ;Y-633/400הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש,30079 :
חלקות במלואן.149 ,122 :
מטרת התכנית :פינוי המתחם המשמש למפעל תנובה
ברוממה ובינוי מתחם לשימושים מעורבים :מגורים ,מסחר,
שטח פרטי פתוח ,בית כנסת ושטח לצורכי ציבור לטובת תושבי
השכונה ,נוסף על הקצאת שטח למבנה ציבור ולשטח ציבורי
פתוח.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :שינוי ייעוד מאזור תעשיה לאזור למגורים
ומסחר לשימושים מעורבים ושטח פרטי פתוח ,שטח למבנה
ציבור ושטח ציבורי פתוח .הכל בהתאם לתשריט .2 .קביעת
הוראות בגין הריסת מבנים/גדרות/מדרגות במתחם ,בהתאם
לתשריט .3 .קביעת קווי בניין מרביים כאמור .4 .א .קביעת שטחי
הבניה המרביים בתא שטח  .002שטחי בניה מרביים למגורים
 55,550מ"ר מתוכם  44,440מ"ר לשטחים עיקריים ו– 11,110מ"ר
לשטחי שירות )לא כולל שטחי חניה( ,נוסף להם ,שטחי בניה
מרביים למחסר ל– 3,704מ"ר מתוכם  2,963מ"ר לשטחים עיקריים
ו– 741מ"ר לשטחי שירות ,נוסף להם  500 -מ"ר שטחים עיקריים
לבית כנסת ,נוסף להם  200מ"ר שטח רצפה לצורכי ציבור
בדגש על תושבי המתחם .ב .קביעת שטחי הבניה המרביים
בתא שטח  .001שטחי בניה מרביים  1,255 -מ"ר מתוכם 905
מ"ר לשטחים עיקריים ו– 250מ"ר לשטחי שירות .5 .קביעת
מס' יחידות הדיור באזור למגורים ל– 330יחידות דיור.6 .
קביעת מס' קומות מרבי .7 .קביעת השימושים בשטח התכנית.
 .8קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה .9 .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.10 .קביעת הוראות בגין
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עצים לעקירה .11 .קביעת הוראות בגין ארקדה וחזית מסחרית.
 .12קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים .13 .קביעת הוראות בדבר הוראות לשמירה על איכות
הסביבה .14 .קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5787התשס"ח ,עמ' ,2425
בתאריך .20/03/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומיון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחבי תכנון מקומיים רמת גן ,אונו ומחוזי מחוז תל אביב

הודעה בדבר אישור תכנית דרך מס' תדמת2004/
שם התכנית :דרך מוטה גור בין דרך  461לבין דרך
יעקב דורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית דרך מס' תדמת ,2004/שינוי
לתכניות  ,R/6רג ,865/תגפ.586/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רמת אפעל.
התכנית חלה על שטח בתחום הוועדות המקומיות רמת
גן ,אפעל ,ושטחים ללא תחום שיפוט ,בין דרך  461בדרום ודרך
יעקב דורי בצפון; גושים וחלקות :גוש ,6232 :חלקי חלקות:
 ,63 - 58 ,45 ,44 ,42 - 40 ,36 - 34 ,32 ,28 ,27 ,16 ,15גוש,6233 :
חלקה במלואה ,199 :חלקי חלקות,34 ,33 ,30 ,29 ,20 - 17 :
 .200 ,198 ,80 ,79 ,64-62 ,41-36גוש ,6235 :חלקות במלואן,328 :
 ,631 ,481 ,480 ,467 ,331 ,330חלקי חלקות,329 ,327 ,326 ,228 :
,484-482 ,479-477 ,475 ,470-468 ,466-464 ,461 ,460 ,454 ,453
.638 ,636-632 ,628 ,627 ,494-492
מטרת התכנית .1 :ייעוד שטח לדרך .2 .לאפשר פיתוח
דרך כמתואר בתשריט .3 .לשנות ייעודי קרקע מדרך קיימת,
שטח חקלאי ,מחנה צבאי ושטח מיוחד לבית חולים ,לשטחים
המיועדים לדרכים ,לעיצוב נוף בשולי הדרך ולשצ"פ .4 .לייעד
שטח כאופציה לתוואי רכבת קלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5759התשס"ח ,עמ' ,1331
בתאריך .08/01/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'
 ,03-7632588ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת
גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  ,03-6753515ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל'
 ,03-5356840ובמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל' ,03-7632588
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' תא1/2494/
שם התכנית :קרית שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' תא ,1/2494/שינוי לתכניות
תא ,2002/תא ,222/תא ,503/תא ,561/כפיפות לתכניות תא/ע,1/
תא/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו .רח'
קיבוץ גלויות ,רח' לבון פנחס .רובע  ,8צפון מערב קרית שלום;
גבולות התכנית :בצפון  -דרך קיבוץ גלויות ,במזרח  -שכונת
קרית שלום ,בדרום  -שטח ציבורי פתוח ומרכז גורן גולדשטיין,
במערב  -שטח ציבורי פתוח ,ובית הספר לטבע והכנסיה
הרוסית; גושים וחלקות :גוש ,6969 :חלקות במלואן,119 - 81 :
 ,133 - 130 ,128 ,126חלקי חלקות .120 ,32 :גוש ,6970 :חלקות
במלואן .113 ,110 ,96 ,87 ,81 - 74 ,72 - 49 ,47 :גוש ,6984 :חלקות
במלואן ,22 ,12 ,10 - 1 :חלקי חלקות .85 ,15 ,11 :גוש,7063 :
חלקות במלואן ,65 ,64 ,47 - 41 :חלקי חלקות .48 ,40 :גוש,7065 :
חלקי חלקות.48 ,46 ,2 :
מטרת התכנית :לתכנן מחדש את השטח הכלול בתחום
תכנית זאת כדי לאפשר בניית מתחם מגורים חדש בקרית שלום,
שתקשר לשכונה הקיימת ,תוך יצירת רצף בנוי ,בשטח שממזרח
לדרך פנחס לבון ורצף שטחים ציבוריים פתוחים הכולל אתר
ארכיאולוגי בשטח שממערב לרחוב פנחס לבון.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעודי הקרקע הקיימים:
מגורים ,אזור לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,שטח פרטי
פתוח ,דרך קיימת ודרך מוצעת לייעודים האלה :מגורים ב',
מגורים ג' ,מגורים ד' ,מבנים ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות
ציבור לחינוך ,שטחים לבנייני ציבור ,פארק ,שטח ציבורי פתוח,
שטח פרטי פתוח ,דרכים ,דרכים משולבות .2 .קביעת ייעודי
קרקע וזכויות בניה כמפורט להלן :א .קביעת שטח למגורים ד'
בתכליות מגורים ,שטחי מסחר בהיקף של  42,968מ"ר לשטחים
עיקריים לכלל השימושים ,שהם  344יח"ד ,לפי פירוט המופיע
בסעיף  ,5קביעת חזיתות מסחריות .ב .קביעת שטח למגורים ג'
בתכליות מגורים ,שטחי מסחר בהיקף של  25,394מ"ר לשטחים
עיקריים לכלל השימושים ,שהם  202יח"ד ,לפי פירוט המופיע
בסעיף  ,5קביעת חזיתות מסחריות .ג .קביעת שטח למגורים
ב' בתכליות מגורים ,בהיקף של  12,688מ"ר לשטחים עיקריים
לכלל השימושים שהם  104יח"ד ,לפי פירוט המופיע בסעיף .5
ד .קביעת שטח ציבורי פתוח בשטח של  27.01דונם .ה .קביעת
שטח לספורט ונופש בשטח של  14.53דונם .ו .קביעת שטח
לפארק בשטח של כ– 52.93דונם .ז .קביעת שטח למבנים
ומוסדות ציבור בשטח של  1.53דונם .ח .קביעת שטח למבנים
ומוסדות ציבור לחינוך בשטח של  1.179דונם .ט .קביעת
דרכים ,דרכים משולבות ,זיקות הנאה למעבר רגלי ,שטחים
לחניה וכד' .י .קביעת שימושים מותרים והוראות בייעודי
הקרקע השונים .3 .קביעת תכליות ושימושים מותרים,
זכויות והוראות בניה בכל אזורי הייעוד .4 .ביטול דרכים
מאושרות ,קביעת דרכים חדשות שיתקשרו לדרכים קיימות
בשכונת קרית שלום .5 .לשנות בתחום תחולתה של תכנית זו
את הוראות תכנית מפורטת מס'  222אשר הודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,0526בתאריך ,7.3.1957
הוראות תכנית  503אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  .03-7632586קבלת קהל במשרדי הוועדה המחוזית ,בימים
א' ,ג' ,ה' ,בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו ,טל' .03-5217162

מרבי של דירות שיפוע וקומות( .ג .מס' דירות המדרון המרבי
המותר בקומה אחת לא יעלה על  .2בקומת המדרון השלישית
תותר דירת מדרון אחת בלבד .ד .במגרשים ששטחם פחות מ–500
מ"ר תותר בניית דירת נכה בלבד או דירות מדרון בלבד .ה .גודל
מגרש מינימלי ל– 2דירות נכה )בנוסף למדרון( יהיה  600מ"ר .ו.
למרות האמור לעיל בסעיף ד ,במגרשים שבהם הפרש הגובה
)לפי הגדרות תכנית זו( עולה על  6מ' ,הוועדה המקומית תהא
רשאית לאשר גם דירות מדרון וגם דירות נכה ,בכפוף להסדרת
כל מקומות החניה ובהתאם לקריטריונים לבניית דירות נכה.
ז .דירות המדרון יהיו מעבר למניין הדירות המותר במגרש
לפי תכנית תקפה החלה על המגרש .ח .השטחים העיקריים,
שטחי השירות ושטח הסוכות של דירות המדרון יהיו מעבר
לשטחים המותרים במגרש לפי תכנית תקפה החלה על המגרש.
ט .גובה קומת דירת המדרון לא יפחת מגובה הקומות שמעל
הכניסה הקובעת לבניין ,לפי תכניות תקפות .י .תותר בנייתן
של דירות שיפוע לפי הוראות תכנית זו בבניינים חדשים
וקיימים ,בהתאם לתנאים המפורטים בטבלה בסעיף .2.2.3
יא .קווי הבניין של קומות דירות המדרון יהיו לפי קווי הבניין
בקומת הכניסה הקובעת לבניין ,וללא בליטות )לרבות הבליטות
המותרות לפי סעיף )37ט( בתכנית הראשית ,ולמעט סוכות .יב.
במגרשים שבהם הפרש הגובה עולה על  9מ' תותר בניית יח"ד
אחת בלבד בקומת המדרון השלישית בתנאי שתתפרסם לגביה
הודעת הקלה לפי סעיף  149לחוק.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1653
בתאריך .23/01/2008

בילקוט הפרסומים  ,0801בתאריך  ,17.11.1960הוראות תכנית
מפורטת  561אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1456בתאריך  ,7.6.1968הוראות תכנית מפורטת
 ,2002אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2799בתאריך  - 1.4.1982זאת באותם מקומות
בתחום התכנית שבהם תכניות אלה חלות.

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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/105/ש
שם התכנית :דירות במדרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/105/ש ,שינוי לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .כל מרחב
תכנון בני ברק .דירות במדרון לפי הקריטריונים בתכנית.
מטרת התכנית :קביעת הוראות חדשות בדבר בניית דירות
מדרון בבנייני מגורים ,במקומן של הוראות התכנית הראשית
בעניין זה ,ובהתחשב בשיפוע המגרש ,ולרבות בדברים דלהלן:
 .1מס' מרבי של דירות מדרון .2 .ממוצע שטח עיקרי של סך
הכל דירות השיפוע .3 .תכסית מרבית של דירות המדרון .4 .מס'
מרבי של קומות דירות מדרון .5 .הוראות מיוחדות למגרשים
פינתיים .6 .הוראות מיוחדות למגרשים בעלי שיפוע צד.7 .
קביעת תנאים למתן היתר .8 .קביעת הוראות לבניית מחסנים
לדיירים .9 .ביטול ההוראות שבסעיף )37ד( בתכנית הראשית.
עיקרי הוראות התכנית .1 :בהתחשב בשיפוע המגרש
ובהיבטים אדריכליים ,תהא הוועדה המקומית רשאית לאשר
דירות מדרון בבנייני מגורים במגרשים מדרוניים ,פינתיים או
בעלי שיפוע צד שבהם השיפוע הינו לפי הקבוע בתכנית זו,
ובהתאם להוראות כדלהלן :א .דירות המדרון ייבנו במפלס או
במפלסים שמתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין .ב .מס' דירות
המדרון המרבי המותר במגרש לא יעלה על  3באזורי המגורים
א' ו–ב ,1ולא יעלה על  5בשאר אזורי המגורים ,וזאת בהתאם
לתנאים המפורטים בתכנית זו ובטבלה בסעיף  2.2.3בתקנון )מס'

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' מש/הר/5/81/ו
שם התכנית :הרחבת בית עלמין ,הוד השרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
המשותפת-תע"ש השרון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' מש/הר/5/81/ו ,שינוי לתכנית הר.5/81/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ממערב לכביש ;4
גושים וחלקות :גוש ,6564 :חלקות במלואן ,44 ,42-38 :ח"ח ,43
.46 ,45
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ושצ"פ לבית
עלמין ,דרכים ,חניה ,שצ"פ ומיתקנים הנדסיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת אזורי קבורה ,מיקום
מבנים לצורכי פולחן דתי ,עריכת טכסים ושירותים ,שטחי גינון,
מפלסי פיתוח ,קירות תומכים ,מערכת ניקוז ,מיתקני תברואה,
סידורים לאספקת מים וסידורים להספקת חשמל .הכל לפי
תכניות בינוי ופיתוח המאפשרת הוצאת היתרי בניה .ב .קביעת
הוראות והנחיות בניה למבני קבורה ,למבנים לצורכי פולחן דתי,
לעריכת טכסים ולשירותים .ג .קביעת הוראות לטיפול נופי .ד.
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קביעת הוראות להסדרת הניקוז ,לקליטת הנגר העילי ,למניעת
זיהום מים בתהום ולאיטום .ה .קביעת שלבים לביצוע התכנית.
ו .קביעת הוראות והנחיות למערכת הביוב .ז .קביעת תמהיל
בין סוגי הקבורה השונים .ח .הקלה בקו בניין לדרך מס'  4מ–150
מ' ל– 100מ' מציר הדרך .ט .הסדרת דרכי גישה לבית העלמין,
על ידי התוויית דרכים ,הרחבת דרכים וביטול דרכים תוך התאמה
לתכניות שבהכנה לאזור .י .קביעת הנחיות מיוחדות לשטח קבורה
שיפותח בשלב הסופי ויהווה עד אז עתודה לדרך.
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 המשותפת-תע"ש השרון,
דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'  .03-7632586קבלת
קהל בוועדה המחוזית ,בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות .14.00-11.00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל'
.09-7759666
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר2097/
שם התכנית :מוזאון בשטח הפארק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר ,2097/שינוי לתכנית הר.1941/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .תחום הקו
הכחול של הר ;1941/גושים וחלקות :גוש ,6523 :חלקה במלואה:
 .37גוש 6524 :חלקה במלואה.24 :
מטרת התכנית :א .שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים
בתכנית הר) 1941/אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים
 5159מיום  (13.2.2003בהתאם לסעיף 62א)א() (6לחוק התכנון
והבניה .ב .שינוי של הוראות לפי תכנית הר 1941/בדבר בינוי
בהתאם לסעיף 62א)א() (5לחוק התכנון והבניה .ג .שינוי בקו בניין
הקבוע בתכנית בהתאם לסעיף 62א)א() (4לחוק התכנון והבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/11/2004ובילקוט הפרסומים  ,5358התשס"ה ,עמ' ,1053
בתאריך .09/01/2005
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.
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מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ח555/
שם התכנית :מתחם בן עמרם ,שכ' השומרונים
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 ,555/שינוי
לתכנית ח ,33/כפיפות לתכניות ח ,15/1/ח/10/1/א ,ח,8/1/
תמא ,38/תמא/1/38/א ,ח ,23/1/ח ,4/1/ח.1/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .רח' בן עמרם
 ;16 ,14 ,12גבולות התכנית :צפון מזרח  -חלקה  - 425מגורים
א.מ + .חזית מסחרית ,צפון מערב  -חלקה  - 434שטח ציבורי
פתוח ,חלקה  - 427שב"צ ,דרום מערב  -חלקה  - 431שב"צ,
דרום מזרח  -חלקה  - 432דרך קיימת :רחוב בן עמרם; גושים
וחלקות :גוש ,6019 :חלקות במלואן.427 ,426 ,424 - 422 :
מטרת התכנית :שיפור הבינוי של שכונת מגורים קיימת.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת זכויות בניה מותרות תוך
כדי הגדלתן בהיקף של  760מ"ר ,קביעת הוראות בניה :קביעת
צורת הגגות ,קביעת גובה בניינים  -רום הגג המשופע וגובה
החזיתות ,הנחיות לעיצוב אדריכלי .2 .שינוי ייעוד ממגורים א1
למגורים ב .3 .קביעת הנחיות בינוי .4 .הפקעה לדרך .5 .רישום
זיקת הנאה על חלק מחלקות  424 ,423ברוחב המצב המסומן
בתשריט.
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'  .03-7632586קבלת קהל במשרדי הוועדה המחוזית
בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,רח' ויצמן ,58
חולון ,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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רש1015/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רש ,1015/שינוי לתכניות רש ,446/רש/210/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון ,שכ' נווה גן,
רח' הפרחים  ,21גבולות התכנית :דרום  -ת"א ,צפון  -רח' הפרחים,
מזרח  -שביל להולכי רגל ,מערב  -שב"צ; גושים וחלקות :גוש
 ,6414חלקה במלואה.54 :

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד החלקה מבניית קוטג'ים
)אזור מגורים א' מיוחד( לבניה רוויה שתקרא אזור מגורים ג'.
ב( הפרשת שטח לבניין ציבורי ללא תמורה ברוחב של  2מ' בצד
המערבי של החלקה כתוספת לש.ב.צ.
עיקרי הוראות התכנית :התרת בניה של בניין בן  5קומות עד
 11יח"ד .השטח הכולל המותר לבניה הוא  1,248מ"ר שטח עיקרי
ושטח שירות של  535מ"ר מעל הקרקע .כמו כן מתחת לקרקע
יבנו עד  3קומות מרתף בתכסית של עד  90אחוז משטח המגרש.
מרתפי דירות הגן יוצמדו לדירות הגן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1654
בתאריך .23/01/2008
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
השרון ,רמת השרון ,טל'  ,03-54021434וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי מחוזי  -מחוז חיפה

הודעה בדבר הכנת תכנית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה החליטה בישיבתה מס'  ,2008018מיום 28.10.2008
על פרסום הארכת הודעה לפי סעיף  77לחוק ,בדבר הכנת
תכנית מס' חפאג/1200/ב  -שטח בתי זיקוק ,חיפה.
ואלו השטחים הכלולים בתכנית המוצעת :גוש ,11222
חלקי חלקות  .29 ,23 ,15 ,3גוש  ,11223חלקי חלקות ,24 ,22 ,18
 .51 ,48 ,46 ,44 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28 ,26גוש  ,11610חלקי
חלקה  .7גוש  ,11623חלקות  ,15-12 ,10 , 6 ,4חלקי חלקה  .19גוש
 ,11624חלקות  .21-19 ,11 ,9-7גוש  ,11625חלקות  ,14-6חלקי
חלקה  .5גוש  ,11646חלקי חלקות .5 ,3
מטרת התכנית :א .קביעת הנחיות והוראות בדבר
ייעודי הקרקע ושימושיה בשטח התכנית .ב .קביעת הוראות
בניה ושימוש למבנים ולמיתקנים הכלולים בשטח התכנית.
ג .מתן הנחיות והוראות בדבר איכות סביבה ומניעת מטרדים.
ד .קביעת הוראות בדבר הוצאת היתרי בניה .ה .התוויית
דרכים ,שטחים ציבוריים פתוחים ותשתיות.
התכנית מהווה שינוי בעיקר לתכניות האלה :חפאג,1063/
חפאג/1063/א ,חפאג ,1066/חפאג/1123/א ,חפ ,222/חפ,229/
חפאג.1200/
התכנית תתייחס בתחומי תכולתה לתכניות האלה:
חפ ,1091/חפ ,1459/ג/ד/991/ד.
כמו כן ,החליטה הוועדה להאריך תוקף סעיף  78לחוק
התכנון והבניה בהתאם להחלטתה מישיבה מס' 2004006
מתאריך  ,09.03.2004בדבר התנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה
בתחום התכנית ,כלהלן .1 :היתרי בניה למבנים ולמיתקנים,
קיימים וחדשים ,המשתתפים בתהליך ייצור ממנו נפלט
או עלולים להיפלט לסביבה חומרים שונים או שהוא עלול
ליצור סיכון סביבתי או בטיחותי ,ובכלל זה מבנים ומיתקנים

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

שהם חלק מתהליך ייצור כאמור ואשר נועדו לאחסון חומרי
גלם ,חומרי ביניים ומוצרים ,או לטיפול ומניעה של פליטות
להפחתת סיכונים יינתנו לאחר קבלת אישור המשרד לאיכות
הסביבה ,ובכפוף לסעיפים  3עד  6להלן .2 .היתרי בניה למבנים
ולמיתקנים אחרים שאינם נכללים בהגדרת סעיף  1לעיל ,יבחנו
לגופו של עניין ובכפוף לסעיפים  6-3להלן .3 .היתרי בניה
למבנים ולמיתקנים ,קיימים וחדשים ,יינתנו לאחר עריכת
מיפוי המצב הקיים לפי מתחמים .למיפוי תצורף טבלה שתכלול
התייחסות לפרמטרים האלה :סוג המבנה ,חומרי הבניה,
שטח ,גובה ,השימוש המבוקש ,החומרים המאוחסנים ,וכו'.
 .4היתרי בניה למבנים ולמיתקנים קיימים וחדשים יהיו טעונים
חוו"ד מערכת הביטחון לפי שיקול דעת הוועדה המחוזית.
 .5היטל השבחה ייגבה כחוק ובהתאם להסדרים הקבועים ביחס
להיתרי בניה הניתנים מכוח תכנית מופקדת .6 .אין באמור
לעיל כדי לגרוע מהצורך לקבל אישורים נוספים הנדרשים לפי
כל דין כתנאי למתן היתר בניה ,או לפי שיקול דעת הוועדה
המחוזית לפי נסיבות העניין.
בנוסף החליטה הוועדה כי היתרי הבניה יהיו תואמים
לדרישות הקבועות בחוו"ד של המשרד להגנת הסביבה מיום
.28.10.2008
תוקף ההודעה  6חודשים החל מתאריך תפוגת ההודעה
הקודמת בתאריך דצמבר .2008
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חפ1880/
שם התכנית :גן חיות לימודי וגן האם ,מרכז הכרמל
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 ,1880/שינוי לתכניות
חפ/1009/ב ,חפ ,423/חפ ,1400/חפ ,229/חפ ,268/חפ/987/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .אזור גן החיות,
גן האם וגן הילד במרכז הכרמל ,בין שד' הנשיא לרח' התשבי
באזור נחל לוטם; גושים וחלקות :גוש ,10812 :חלקות במלואן:
/188 ,180 ,10ד ,2/חלקי חלקות,188 ,181 ,179 ,103 ,99 ,9 ,7 ,6 :
.255
מטרת התכנית :א .הסדרת אזור גן החיות הקיים וסיווגו
כשטח ציבורי פתוח לגן חיות לימודי עם תצוגות לרווחת בעלי
החיים ולהנאת המבקרים .ב .ביטול קטע דרך מאושרת בהמשך
רחוב לאונרדו דה וינצ'י עד שד' הנשיא ,שהותווה בתחום
גן החיות וגן האם ואינו ניתן ליישום .ג .ייעוד שטח גן האם
כשטח ציבורי פתוח בהתאם לשימושו בפועל .ד .ייעוד שטח
גן הילד כאתר למבני ציבור בהתאם לשימושו בפועל וקביעת
הוראות לפיתוחו.
עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול דרכים מאושרות.
ב .שינוי ייעוד שטח שמורת טבע לשטח ציבורי פתוח לגן חיות
לימודי )אתר א( ,לאתר למבני ציבור )אתר ג( ולשטח ציבורי
פתוח )חלק מאתר ב( .ג .שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח ,שטח
למבני ציבור ושטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח לגן חיות
לימודי )אתר א( .ד .שינוי ייעוד אתר למבני ציבור לשטח ציבורי
פתוח )חלק מאתר ב( .ה .שינוי ייעוד דרך לשביל להולכי רגל.
ו .ביטול קטעי דרכים וייעוד חלק מהשטח למגורים .ז .קביעת
הוראות לפיתוח ולבניה .ח .קביעת הוראות לחלוקה ,להפקעה
ולרישום.

1623

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 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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/1301/ה
שם התכנית :שינוי ייעוד חלק מחלקה  57בגוש
 11212בנווה יוסף לאזור מגורים מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חפ/1301/ה ,שינוי לתכניות חפ/1129/א ,חפ/1301/ג ,חפ,1400/
חפ.229/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רח' ערד ,35
נווה יוסף; גושים וחלקות :גוש ,11212 :חלקי חלקה.57 :
מטרת התכנית :א .ביטול דרך ציבורית המיועדת לחניה
בשטח משופע שבו קיים בית מגורים .ב .ביטול ייעוד הבניין
להריסה .ג .שינוי ייעוד קרקע מדרך למגורים מיוחד ולשביל
הולכי רגל במטרה לאפשר הרחבת מבנה קיים במקום.
ד .קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/04/2008ובילקוט הפרסומים  ,5793התשס"ח ,עמ' ,2738
בתאריך .09/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד/807/ט
שם התכנית :שינוי הוראות בניה באזור מגורים מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד/807/ט ,שינוי לתכנית
חד ,807/כפיפות לתכניות חד/מק/450/ו ,חד/450/ה ,חד,850/
חד.947/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .שכ' רמב"ם,
רח' שפירא; גושים וחלקות :גוש ,10049 :חלקה במלואה.206 :
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מטרת התכנית :הסדרת פיתוח והרחבת מבנה ישן קיים
תוך שידרוג יחידות הדיור לצורך שיפור איכות חיי הדיירים
והגדלת רווחת הדיור בחלקת מגורים מאושרת ומאוכלסת.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת הוראות וזכויות בניה
וקווי בניין להרחבת מבנה קיים .2 .קביעת הוראות לפיתוח
השטח.
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 חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טל' .04-6303113
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חד/1192/א
שם התכנית :שימוש חורג למסחר קמעונאי באזור
מע"ר מגורים ברח' רוטשילד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד/1192/א ,שינוי לתכניות
חד/1001/ג ,חד ,765/חד ,1001/כפיפות לתכנית חד/450/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .שד' רוטשילד.
מצפון לרח' הנשיא ויצמן; גושים וחלקות :גוש ,10034 :חלקי
חלקה.33 :
מטרת התכנית :שימוש חורג למסחר קמעונאי באזור מע"ר
מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :יותר שימוש חורג לפרק זמן של
 10שנים או עד למימוש זכויות הבניה המותרות לפי תכנית
חד ,1001/לפי המוקדם מביניהם.
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 חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טל' .04-6303113
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1238/
שם התכנית :הגדלת מגרשי מגורים ברח' קיבוץ
גלויות בזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1238/שינוי לתכנית
ש ,445/כפיפות לתכניות ש/מק/950/א ,ש/1121/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב .רח' קיבוץ
גלויות; גושים וחלקות :גוש ,11296 :חלקי חלקה .53 :גוש,11297 :
חלקות במלואן ,163 ,162 ,160 - 158 ,135 - 130 ,128 - 126 :חלקי
חלקה.161 :
מטרת התכנית :א .הגדלת חלקות קיימות לדונם אחד כדי
לאפשר בניית בתים באזור האחורי של החלקות ,על ידי שינוי
ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים .ב .תוספת של  14יח"ד
בתחום התכנית ) 2יח"ד במגרש( והגדלת שטחי בניה בהתאם.
ג .הסדרת נגישות לחלקות  .131 ,130ד .קביעת זכויות ,הוראות
בניה ותנאים למתן היתר.
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 שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל'
.04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מפורטת מס' ש1211/
שם התכנית :הסדרת נחלות גבעת עדה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' ש ,1211/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  18/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ'
 ,2003בתאריך  ,20/02/2008שינוי לתכנית ש.95/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה.
גבעת עדה; גושים וחלקות :גוש ,12082 :חלקי חלקות,13 - 10 :
 .64 ,59גוש ,12083 :חלקי חלקות.12 - 9 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממשקי עזר למגורים
א) 1מגורים בנחלות( .ב .תוספת יחידת דיור קטנה באזור
המגורים בנחלה .ג .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד .קביעת הוראות וזכויות בניה ותנאים למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

 ,04-8633448ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל'  ,04-6305522בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש1298/
שם התכנית :פארק זכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ש ,1298/שינוי לתכניות ש/מק/618/ב ,ש ,11/כפיפות לתכנית
ש.1114/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב .דרך יצחק
רבין מזרחית לדרך רבין ודרומית לאזור התעשיה של בית אל
זכרון יעקב; גושים וחלקות :גוש ,11307 :חלקי חלקות,10 ,7 - 5 :
.38 ,33 - 29 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19
מטרת התכנית :לאפשר הקמת פארק עירוני בזכרון יעקב,
הרחבת שטח למבנים ומוסדות ציבור והקמת חניון ציבורי
)משותף( לשני האתרים הנ"ל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי
לשטח ציבורי פתוח ודרך .ב .שינוי ייעוד קרקע משמורת טבע
לדרך ,לחניה ,לשטח ציבורי פתוח ולשטח למבנים ומוסדות
ציבור .ג .שינוי ייעוד קרקע מדרך ומשטח ספורט לשטח למבנים
ומוסדות ציבור .ד .קביעת שימושים ותכליות ,הוראות,
זכויות והגבלות בניה ,לרבות פיתוח תשתיות ופיתוח סביבתי.
ה .הסדרת הנגישות לשטח הציבורי ולפארק ובכלל זה הסדרת
מעבר עילי להולכי רגל מעל כביש מס'  .652ו .הקלה בקו בניין
מדרך אזורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 13/
 06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5824התשס"ח ,עמ'  ,3639בתאריך
.26/06/2008
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
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מפורטת מס' אל2/8/195/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח למגורים ב' לשטח
למגורים מיוחד
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מפורטת מס' אל ,2/8/195/שפורסמה בעיתונים בתאריך
 04/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5831התשס"ח ,עמ' ,3907
בתאריך  ,10/07/2008וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית
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לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אלעד תכנית מפורטת מס' אל ,2/8/195/שינוי לתכניות
גז ,8/195/גז/במ ,195/אל/מק.1/8/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד .רובע ,C
התחום בין הרחובות המאיר ,יוסף קארו וסעדיה גאון; גושים
וחלקות :גוש ,5700 :חלקי חלקה.19 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד משטח למגורים ב' לשטח
למגורים מיוחד .2 .הגדלת מס' יח"ד מ– 132יח"ד ל– 248יח"ד,
תוספת של  116יח"ד .3 .הגדלת מס' קומות מ-ק  2 +ל–ק.8+
 .4שינוי ייעוד משטח למגורים ב' לשטח לבנייני ציבור .5 .שינוי
בקו בניין צדדי מ– 4מ' ל– 5מ' .6 .הגדלת שטח יח"ד מ– 106מ"ר
ברוטו ל– 135מ"ר ברוטו .7 .כל שטח התכנית מיועד לאיחוד
מגרשים וחלוקתם מחדש בהסכמת בעלים לפי פרק ג' ,סימן
ז' לחוק.
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'
 .03-9788444העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד ,רח' רבנו ניסים גאון  ,1אלעד ,48900
טל' .03-9078102
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 הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הר87/
שם התכנית :תוספת זכויות בניה ושינוי ייעוד קרקע,
הגדלת אחוזי בניה מותרים ,הרחבת דרך

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 הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד
השרון  ,45105טל' .09-7759666
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' טב2506/
שם התכנית :טייבה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' טב ,2506/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5857עמ'  ,79בתאריך  ,12/10/2008וכי התכנית
טב 2506/מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,בהתאם להודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4308התשנ"ה ,עמ'  ,3425בתאריך ,01/06/1995
שינוי לתכניות טב ,S/15 ,560/2000/ממ ,1232/טב/במ.2501/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה; גושים
וחלקות :גוש ,7849 :חלקי חלקה .56 :גוש ,7850 :חלקי חלקה.78 :
גוש ,7851 :חלקי חלקה ;1 :גוש ,7852 :חלקות במלואן,16 ,13-3 :
 ,24-21חלקי חלקות.46 ,20 ,18 ,17 ,15 ,14 ,2 ,1 :
מטרת התכנית .1 :פתיחת דרכים ,שבילים ,דרך משולבת
וביטול דרכים ישנות .2 .קביעת שצ"פ ושב"צ .3 .ביטול דרך
והמרתה למגרש ג' שצ"פ ושב"צ .4 .איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים לחלק מהחלקות .5 .קביעת חזית מסחרית .6 .קביעת
קונטור בניה במגרשים פנימיים .7 .קביעת הוראות בניה.8 .
שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לשצ"פ.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר ,87/שינוי
לתכנית  ,R/6כפיפות לתכניות הר/מק/160/ת/8/ב ,הר,1002/
הר.1001/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' ,הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה ,טייבה  ,40400טל'  ,09-7992808וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון .רח' הגשר
 ;12קואורדינטה  ;X673,235קואורדינטה  ;Y189,140גושים
וחלקות :גוש ,6442 :חלקה במלואה.112 :

מרחב תכנון מקומי טירה

מטרת התכנית :תוספת זכויות בניה ושינוי ייעוד קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת רחוב הגשר .ב .הגדלת
אחוזי בניה מותרים .ג .הרחבת דרך .ד .שינוי הייעוד מאזור
פתוח לאזור מגורים 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
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' טר2561/
שם התכנית :קביעת חזית מסחרית ,קווי בניה ואחוזי בניה
בהתאם לקיים ,שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים ג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טירה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' טר ,2561/שינוי
לתכנית טר/במ.3003/

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה; גושים וחלקות:
גוש ,7765 :חלקה במלואה .21 :מגרשים21/4 ,21/3 ,21/2 ,21/1 :
בהתאם לתכנית טר/במ.3003/
מטרת התכנית .1 :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי
פרק ג' ,סימון ז' לחוק התכנון והבניה .2 .קביעת חזית מסחרית.
 .3קביעת קווי בניה בהתאם לקיים .4 .קביעת אחוזי בניה
בהתאם לקיים .5 .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
 .6קביעת 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 טירה ,טירה  ,44915טל' .09-7938914
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' יב7/138/
שם התכנית :יב7/138/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יבנה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' יב ,7/138/כפיפות
לתכניות זמ ,600/יב.2/138/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה .רח' הזית.
שכונת רמות ויצמן; קואורדינטה ;X - 175/475 - 175/300
קואורדינטה  ;Y - 642/775 - 642/625גושים וחלקות :גוש:
 ,4942חלקי חלקה.78 :
מטרת התכנית .1 :המרת שטח ציבורי פתוח וחניה בשטח
לבנייני ציבור  -מקטע א .2 .המרת שטח לבנייני ציבור לשטח
ציבורי פתוח  -מקטע ב.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי שטח ציבורי פתוח וחניה
לשטח לבנייני ציבור )בית כנסת( .ב .שינוי שטח לבנייני ציבור
לשטח ציבורי פתוח .לא תותר חניה או בניה כלשהי בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,70600
טל' .08-9433380

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' יב4/201/
שם התכנית :מתנ"ח יבנה ,מרכז משולב לתחבורה,
שירותי מסחר ,תרבות ובילוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' יב ,4/201/שינוי ל לתכניות יב ,201/יב.600/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה .אזור התעשיה;
גושים וחלקות :גוש ,4919 :חלקי חלקות .16 - 14 :גוש,5738 :
חלקות במלואן ,10 ,6 :חלקי חלקות .11 ,9 - 7 :גוש ,5739 :חלקי
חלקה.35 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז משולב
לתחבורה ,מסחר ,תרבות ובילוי שעות פנאי ,על ידי:שינוי
ייעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ,לשטח בנייני ציבור
מיוחד ,לרצועת רכבת ,לדרך ולמתנ"ח .שינוי ייעוד ממתנ"ח
לשטח בנייני ציבור מיוחד ,שינוי ייעוד מדרך למתנ"ח חניה
ציבורית ורצועת רכבת ,שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ודרך
לרצועת רכבת )בהתאמה לתכנית מח (148/וכל זאת במטרה:
א .להרחיב את השטח המיועד למרכז תחבורה משולב ולשלב בו
את תחנת הרכבת המתוכננת בתחום רצועת הרכבת .ב .להרחיב
את השימושים המותרים במתחם ולכלול בהם שימושים נוספים
לשירות אוכלוסיית העיר ואוכלוסיית המשתמשים בתחבורה
הציבורית .ג .קביעת מגרש ציבורי מיוחד לפעילויות תרבות
ובילוי שעות פנאי .ד .קביעת זכויות והוראות בניה במתחם.
ה .קביעת הוראות לשינוי בינוי ועקרונות מנחים למערך
תפקודי משותף להסדרי תנועה וחניה ,לכלל השימושים
בתחום התכנית .ו .קביעת תחום והוראות לעריכת איחוד
וחלוקה שיאושר בתכנית עתידית ,בסמכות הוועדה המקומית,
הנגזרת מתכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1655
בתאריך .23/01/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה  ,70600טל'  ,08-9433380וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים חוף השרון ,נתניה ולב השרון

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' מח202/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' מח.202/
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תחום התכנית :מרחבי תכנון מקומיים חוף השרון ,נתניה
ולב השרון; גושים וחלקות :חוף השרון :גוש ,7684 :חלקי חלקות:
 ,21 - 18 ,8חלקה במלואה .11 :גוש  ,7934חלקי חלקות,74 :
 .95 ,92גוש  ,7947חלקי חלקה .9 :גוש  ,7957חלקי חלקה.46 :
גוש ,8967 :חלקי חלקות .39 ,33 ,19 - 6 ,3 ,2 :גוש ,8968 :חלקי
חלקות .13 - 9 :לב השרון :גוש ,7934 :חלקי חלקות,20 ,16 ,15 :
 .92 ,78 ,74 ,65 ,50 - 47 ,25נתניה :גוש ,7933 :חלקות במלואן:
,353 ,351 - 349 ,318 ,317 ,114 ,110 ,84 ,82 - 79 ,55 ,52 ,39 ,35
 ,364 ,355חלקי חלקות,115 ,113 ,112 ,85 ,78 ,73 ,50 ,46 ,38 :
.388 ,386 ,385 ,384 ,373 ,365 ,360 ,358 ,347 ,319 ,316 ,294 ,281
גוש  ,7934חלקי חלקות .82 ,81 :גוש ,7946 :חלקי חלקות.9 ,7 ,4 ,2 :
גוש ,7947 :חלקי חלקה .9 :גוש ,8006 :חלקי חלקות.28 ,13 :
גוש ,8233 :חלקה במלואה ,359 :חלקי חלקות,192 ,191 ,58 :
 .374 ,373 ,324גוש ,8234 :חלקות במלואן,108 ,106 - 102 ,100 :
 ,113 ,111 ,110חלקי חלקות.109 ,107 ,101 ,35 ,24 ,11 ,7 :
גוש ,8237 :חלקות במלואן,35 ,32 ,30 ,29 ,26 ,24 ,17 ,7-5 :
 ,60 ,59 ,55 ,52 ,48 ,46 ,45 ,40 ,39 ,36חלקי חלקות.63 ,62 ,58 :
גוש ,8238 :חלקה במלואה ,310 :חלקי חלקות,292 ,291 ,288 :
 .308 ,307 ,304 ,303 ,300 ,299 ,296 ,295גוש ,8242 :חלקות
במלואן ,207 ,203 ,197 :חלקי חלקות.206 ,201 ,198 ,196 ,24 ,10 :
גוש ,8243 :חלקות במלואן,68 ,67 ,64 ,28 ,27 ,22 ,21 ,18 ,17 ,15 :
 ,123 - 103 ,102 ,100 ,99 ,96 ,92 ,80 ,79 ,75 ,73 ,72חלקי חלקות:
 .101 ,91 ,88 ,87 ,84 ,83 ,71 ,10 ,2גוש ,9086 :חלקות במלואן:
,103 ,101 ,99 ,95 ,94 ,91 ,89 ,88 ,85 ,84 ,81 ,65 - 54 ,21 ,16
 ,127 ,119 ,116 ,113 ,110 - 108 ,106 ,105חלקי חלקות,32 ,31 :
 .126 ,125 ,122 ,74 ,73 ,36גוש ,9902 :חלקי חלקות.15 ,12 - 4 :
גוש ,9903 :חלקי חלקות .29 ,25 ,19 ,16 ,7 ,6 ,4 :גוש ,9904 :חלקי
חלקות.7 ,5 :
השינויים המוצעים :הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית
מיתאר מקומית בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה ,1965-מודיעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,על הכנת תכנית לסלילת דרך מס'  ,20בקטע בית
יהושע  -דרך מס'  553עד דרך מס'  ,57על ידי חברת נתיבי
איילון בע"מ.
תכולת התכנית .1 :לייעד את השטחים הכלולים בתכנית
לדרך ,לסלילת כביש ולהקמת מיתקנים נלווים .2 .לייעד את
השטחים הכלולים בתכנית להקמת גשרים ,גשרונים ,תעלות,
מיתקני ניקוז ,גדרות ,קירות תומכים ,מגונים אקוסטיים ,וכן
לביצוע כל עבודות עפר והריסה הכרוכות בסלילת הכביש על
מיתקניו ומערכותיו .3 .סגירה וביטול דרכים כנדרש בתכנית.
 .4הסדרי הסתעפויות ,צמתים ומחלפים .5 .לייעד שטחים
בתחום התכנית לטיפול נופי ,שיקום סביבתי ומניעת מפגעי
רעש .6 .שינוי ייעודי שטחים מייעודם הנוכחי לדרך.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת6/3/7/750/
שם התכנית :בניה חדשה  -נבו ,במזרח נתניה,
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
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 ,6/3/7/750/שינוי
לתכניות נת ,7/750/נת ,7/400/נת/מק/96/7/400/ב.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה הרחובות
סיוון וזאב ליבר .פינת הרחובות סיוון/דגניה וליבר מיכאלה;
קואורדינטה מערב  ,689.577מזרח  ;Y -קואורדינטה דרום
 ,188.385צפון  ;X -גושים וחלקות :גוש ,9089 :חלקות במלואן:
 .67 ,63 ,56 ,22 ,19 ,11גושים ישנים :גוש נוכחי- 9089 :
גוש ישן ;8007 :מגרשים A27 ,193 ,189 ,172 ,35 ,15 :בהתאם
לתכנית נת.7/750/
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ,ושינוי
לבינוי על ידי הגדלת זכויות .ב .איחוד מגרשי הבניה למגורים
למגרש אחד .ג .שינוי הבינוי מבניה טורית  8-6קומות למבנים
בודדים בני  8ו– 13קומות על עמודים כפולה חלקית .ד .שינוי
מקום השטח בנייני ציבור והגדלתו על ידי הפיכת מגרש
ממגורים לשטח בנייני ציבור ,הגדלת שטח ציבורי פתוח מרכזי,
קיצור והרחבת הדרך המשולבת.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
בעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה .ב .שינוי
ייעוד ממגורים ג' ומגורים ב' ,שטח לבנייני ציבור ,שטח ציבורי
פתוח ודרכים משולבות לאזור מגורים ד' ,שטח לבנייני ציבור,
שטח ציבורי פתוח ודרכים משולבות .ג .הגדלת מס' יח"ד
מ– 148יח"ד ל– 182יח"ד .ד .שינוי לבינוי .ה .הגדלת שטחים
עיקריים מ– 16,770מ"ר ל– 26,200מ"ר ותוספת שטחי שירות.
ו .שינוי מס' קומות ממרתף  6 +קומות ו– 8קומות כולל קומת
עמודים וחדרים על הגג ,ל– 2קומות מרתף  8 +ו– 13קומות מעל
קומת עמודים כפולה חלקית .ז .קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ח .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 ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/600/א/29/א
שם התכנית :מגדלי ארגמן מ.את מ .כהן בע"מ
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/600/א/29/א,
שינוי לתכניות נת/600/א ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .שד' בן צבי פינת
רח' קהילת צפת וצופה לים; קואורדינטה מערב מזרח ;Y190.285 -
קואורדינטה דרום צפון  ;X135.670 -גושים וחלקות :גוש,8247 :
חלקה במלואה.192 :

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מטרת התכנית :בניית מבנה מגורים בן  22קומות מעל
קומת עמודים כפולה חלקית ,סך הכל  70יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור
מגורים מיוחד לאזור מגורים ד .3ב .תוספת יחידות דיור
מ– 45יח"ד ל– 70יח"ד .ג .תוספת שטחים עיקריים מ– 6,102מ"ר
ל– 110,400מ"ר למגורים .ד .תוספת שטחי שירות .ה .תוספת
קומות ממרתף  8 +קומות  +גג ל– 2מרתפים  22 +קומות מעל
קומות עמודים כפולה חלקית  +קומה טכנית .ו .הקטנת קווי
בניין עיליים ותת–קרקעיים .ז .הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין
קדמי בשיעור של עד  2.5מ'.
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' הצורן  ,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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/11/750/ג
שם התכנית :תוספת  4,000מ"ר שטחים עיקריים
ללא תוספת יח"ד לצורך הגדלת שטחי דירות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/11/750/ג ,שינוי לתכניות נת ,11/750/נת ,750/נת/מק/
/11/750א ,נת/11/750/ב ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .קרית
האקדמיה ,הרחובות האורזים וקלאוזנר; גוש חדש .9901
חלקות ארעיות ,18 ,17 ,14 :חלק מחלקה ארעית .36 :גוש,8006 :
חלקי חלקה .28 :מגרשים 307 ,306 :בהתאם לתכנית נת;750/
 342בהתאם לתכנית נת ;750/חלק ממגרש  372בהתאם לתכנית
נת.750/
מטרת התכנית :א .תוספת של  4,000מ"ר שטחים עיקריים
ללא תוספת יח"ד לצורך הגדלת שטחי דירות .ב .תוספת קומות
מ– 7קומות מעל דירות גן ועוד דירות גג ,ל– 13קומות מעל
דירות גן ועוד דירות גג ו/או דירות דופלקס .ג .קביעת הנחיות
בינוי .ד .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק
ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-במגרש .306
ה .המרת שטח פרטי פתוח בשטח של  899מ"ר במגרש  306לשטח
ציבורי פתוח .ו .שינוי ייעוד ממגורים לשטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3391
בתאריך .28/06/2007

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' הצורן  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/542/א3/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים עם חזית מסחרית
לשב"צ ,ושינוי חלק ממגרש ציבורי למגורים מיוחד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/542/א ,3/שינוי לתכניות נת/542/א ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .שד' בנימין,
שד' בן גוריון; גושים וחלקות :גוש ,8248 :חלקה במלואה.123 :
גוש ,8249 :חלקות במלואן .37 ,30 ,29 :גוש ,8275 :חלקות במלואן:
 ;48 ,42מגרשים 622 :בהתאם לתכנית נת/542/א ,מה בהתאם
לתכנית נת/542/א.
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי
פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה .ב .שינוי ייעוד מאזור
מגורים עם חזית מסחרית לשטח בניין ציבורי .ג .שינוי חלק
ממגרש ציבורי בשימוש מעורב שטח ציבורי פתוח ושטח בניין
ציבורי ,למגרש מגורים מיוחד ,על גבי מסחר ומשרדים ומגרש
לשטח ציבורי פתוח .ד .קביעת זכויות בניה ,שטחים עיקריים,
שטחי שירות וקווי בניין .ה .תוספת יחידות דיור מ– 16יח"ד
ל– 24יח"ד .ו .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי .ז .קביעת
זיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורכב .ח .קביעת מרתפי חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,748
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
נתניה ,רח' הצורן  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת60/1230/
שם התכנית :בית הברון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת ,60/1230/שינוי לתכניות פת/37/1230/א ,פת,2000/
פת.37/1230/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .כיכר
רוטשילד ,מרכז פתח תקוה .הרחובות מונטיפיורי ,הברון הירש
ורוטשילד; נ"צ צפון  -קו רוחב ,166.250 :נ"צ מזרח  -קו אורך:
 ;138.950גושים וחלקות :גוש ,6374 :חלקות במלואן,55 - 53 :
חלקי חלקה.102 :
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מטרת התכנית :א .לאפשר חלופת תכנון נוספת לתכנון
המוצע בחלקות  55 ,54לפי תכנית מס' פת/37/1230/א ,על ידי
שינוי ייעוד ממגרש מיוחד  -דיור מוגן ,למגרש בייעוד מגורים
מיוחד שישמש למגורים עם חזית מסחרית ,שינוי ייעוד במשטח
פרטי פתוח למגורים מיוחד ,ושינוי ייעוד ממגרש מיוחד לשטח
פרטי פתוח .ב .קביעת מס' מרבי של  80יח"ד לחלופה ב' )חלופת
המגורים(.
עיקרי הוראות התכנית :א .בחלופה א' :הקמת מבנה
לדיור מוגן בן  15קומות מעל קומה מסחרית ,לפי תכנית מס'
פת/37/1230/א .ב .בחלופה ב' :הקמת מבנה מגורים בן  16קומות
מעל קומה מסחרית ,בהתאם להוראות שיפורטו לעיל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/01/2004ובילקוט הפרסומים  ,5261התשס"ד ,עמ' ,1488
בתאריך .05/01/2004
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' פת17/2003/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד,
מחקלאי ומתעשיה לדרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת ,17/2003/שינוי לתכניות
פת9/1232/ב ,פת/מק/מק ,54/1232/פת/2005/ב ,פת,26/1232/
פת ,2000/מח.113/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .הרחובות:
המכבים ,אבשלום גיסין והרכבת .מצפון  -רחוב הרכבת/
מסילת הרכבת פתח תקוה-ראש העין .מדרום  -רח' גיסין/
המשך רח' המכבים; גושים וחלקות :גוש ,6350 :חלקות במלואן:
 .32 ,31 ,7 - 4גוש 6353 :חלקות במלואן.19 - 17 ,15 - 13 :
גוש ,6354 :חלקות במלואן,146 - 144 ,142 ,133 ,40 ,34 ,32 ,27 ,1 :
 .220 ,217 ,215 ,186 ,185גוש ,6356 :חלקות במלואן,29 ,12 ,11 ,1 :
 .87 ,86 ,81 - 79 ,60 ,55 ,54גוש ,6357 :חלקות במלואן,6 - 4 ,1 :
 .34 - 31 ,11 ,10גוש 6361 :חלקה במלואה.1 :
מטרת התכנית :שינוי לתכנית מיתאר מקומית פתח תקוה,
על ידי שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד ,מחקלאי ,משטח
ציבורי פתוח ,משטח עירוני לאשפה ,מתעשיה וממסילת רכבת
לדרך ,ולדרך מעל תוואי רכבת ומדרך זמנית לפי תת"ל 183/26
לדרך.
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 פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח
תקוה .49100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ6/18/11/1/
שם התכנית :ניתוק שד' בן גוריון מרחוב ז'בוטינסקי
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 ,6/18/11/1/שינוי לתכניות
רצ/18/11/1/ג ,רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .שד'
בן גוריון; גושים וחלקות :גוש ,3927 :חלקי חלקות.427 ,416 ,391 :
גוש ,5025 :חלקי חלקה.304 :
מטרת התכנית :א .ניתוק שד' בן גוריון מרחוב ז'בוטינסקי.
ב .הרחבת תוואי דרך מאושר כמסומן בתשריט .ג .שינוי ייעוד
מדרך לשטח ציבורי פתוח  +חניה .ג .קביעת תכליות ושימושים
בשטח ציבורי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך 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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ1/4/60/1/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח בניה ציבורי לדרך
ולשטח ציבורי פתוח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ,1/4/60/1/
שינוי לתכניות רצ/מק ,4/60/1/רצ.1/1/

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון; גושים
וחלקות :גוש ,3946 :חלקות במלואן ,196 ,10 :חלקי חלקה.242 :
גוש ,5117 :חלקי חלקה .105 :גוש ,5118 :חלקה במלואה.14 :

המגרשים )תאי השטח( המיועדים לתעשיה ולמסחר מ–45%
ל– .65%ד .שינוי גובה מרבי לבניה במגרשים )תאי שטח( מס'
 12-3מ– 15מ' ל– 25מ'.

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משטח בניה ציבורי לדרך
ולשטח ציבורי פתוח .ב .שינוי ייעוד מדרך לשטח ציבורי
פתוח .ג .קביעת זכות מעבר לתשתיות ברוחב של  4מ' כמסומן
בתשריט .ד .קביעת קווי בניין קדמיים ,לרבות קו בניין מציר
מסילת הברזל  50מ'.

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 ,75264
טל' .03-9547577

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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ1/8/67/1/
שם התכנית :מעויין שורק ,ראשון לציון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ ,1/8/67/1/שינוי לתכניות
רצ ,67/1/רצ.2/67/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .אזור
תעסוקה מעויין שורק ,כביש מס'  4ממערב ומצפון ,כביש מס'
 42ממזרח; קואורדינטה מערב מזרח  ,X178.000 -קואורדינטה
דרום צפון  ;Y650.900 -גושים וחלקות :גוש ,5418 :חלקות
במלואן .12 - 7 :גוש ,5419 :חלקות במלואן ,20 - 16 ,13 :חלקי
חלקות.15 ,12 ,11 :

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 רעננה

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' רע/2005/יא
שם התכנית :תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
רע/2005/יא ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  03/03/2006ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס"ו ,עמ'
 ,1597בתאריך  ,05/02/2006שינוי לתכנית רע/במ.2005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה .רח' הצליל
 ;9גושים וחלקות :גוש ,6582 :חלקי חלקה ;145 :מגרש  3בהתאם
לתכנית רע/במ.2005/
מטרת התכנית :תוספת של כ– 11מ"ר שטח עיקרי בקומת
קרקע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה  ,43604טל'  ,09-7610516וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מטרת התכנית :א .הסבת והרחבת מסגרת השימושים
המותרים בחלק מתחום התכנית )תא שטח מס'  (2מתעשיה
לתעשיה ומסחר בעל מאפיינים על אזוריים ,ללא שינוי בשטחי
המגרשים הקיימים ,תוך שינוי הבינוי בהתאם והתאמת
הוראות הבניה לשימושים אלה ,בהתאם לתכליות המותרות
לפי תממ 21/3/ב .קביעת זכויות למסחר בעל מאפיינים
על אזוריים בתא שטח מס'  .2ג .קביעת זכויות למסחר בתא
שטח מס'  .1ד .עדכון השימושים המותרים בתחום התכנית.
ה .קביעת מגבלות בניה לשימושים של מסחר ,מעבדות,
מרפאות ומכונים בקרבת מאגרי הקולחים.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' גז/67/ב ,שינוי לתכנית מח ,65/כפיפות לתכניות תמ"א,22/
תממ ,21/3/תמא ,14/תמ"א/16/23/א.1/

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח
מס'  2בתחום התכנית מאזור תעשיה לאזור המיועד למסחר
ותעשיה .השימושים בייעוד זה יהיו לתעשיה ולמסחר בעל
מאפיינים על אזוריים .ב .קביעת שימושים מותרים ,הוראות
וזכויות בניה .ג .שינוי התכסית המרבית המותרת בכל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גזר .המשך רציף
של שטח המחצבה הקיימת )שלב ג'( עד ציר רצועת הרכבת
שממזרח לה .מרחבי תכנון :מועצה אזורית גזר ,חבל מודיעין;
גושים וחלקות :גוש ,4468 :חלקה במלואה ,61 :חלקי חלקות:
.93 - 90 ,87 ,86 ,83 ,82 ,79 - 76 ,67 ,64 ,63 ,60 - 50 ,32 - 28

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' גז/67/ב
שם התכנית :מחצבות האבן נשר רמלה  -שלב ד)(1
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גוש ,4629 :חלקות במלואן ,103 - 98 ,92-69 :חלקי חלקות:
.190 ,189 - 185 ,135 - 126 ,114 - 104 ,97 ,93 ,91 ,68 - 60
גוש ,4630 :חלקי חלקות ;68 - 65 ,24 :קואורדינאטה מערב מזרח
 .Y193.500קואורדינאטה מערב מזרח .X646.650
מטרת התכנית :ליצור פתרון חלקי ,זמני ומיידי להמשך
פעילות מחצבת האבן נשר רמלה בעקבות גילוי מערה בשטח
המחצבה הפעילה ,ושימור המערה כערך טבע ,על ידי שינוי
ייעוד מכריה וחציבה לשמורת טבע .תכנית זו תהווה בסיס
להכרזת השטח המסומן בתשריט כשמורת טבע לפי חוק גנים
לאומים ,שמורת טבע ,אתרי לאום ואתרי הנצחה .1998-תכנית
לאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד תמ"מ - 21/3
יער לייעוד כריה וחציבה .2 .הגדרת תחום השפעה בהיקף
ייעוד כריה וחציבה בהתאם להוראות תמ"א  .3 .4/14שינוי
ייעוד תמ"מ  - 21/3יער .לייעוד יער לפי תכנית מפורטת.
 .4שינוי ייעוד כריה וחציבה לייעוד שמורת טבע לשימור
המערה כערך טבע למטרות מחקר .5 .שינוי קו בניין רצועת
הרכבת לכיוון המחצבה בגבול ייעוד כריה וחציבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5728התשס"ח ,עמ' ,225
בתאריך .24/10/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גזר ,בית חשמונאי  ,99789טל'  ,08-9274040וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' זמ592/
שם התכנית :טבעת מערבית לגדרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' זמ ,592/שינוי
לתכנית זמ) 500/גדרה(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה; גושים וחלקות:
גוש ,2218 :חלקי חלקות.80 ,72 ,71 ,70 ,69 ,64 ,63 ,60 ,59 :
גוש ,2235 :חלקי חלקות .19 ,18 :גוש ,3873 :חלקי חלקות,11 ,5 :
 .43 ,37 ,36 ,34 ,31 ,13 ,12גוש ,3874 :חלקי חלקות,67 ,66 ,65 ,15 :
.116 ,104 ,103 ,102 ,69 ,68
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לטבעת מערבית
כחלק מתכנית אב גדרה ,על ידי שינויים בייעודי הקרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך 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 ובניה זמורה ,בניין ביל"ו סנטר ,קרית עקרון
 ,70500טל' .08-9414044
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בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' חמ28/393/
שם התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
בעבור  4יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חמ ,28/393/שינוי לתכניות גז ,8/393/משמ.90/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיסמך; גושים
וחלקות :גוש ,4762 :חלקות במלואן ,21 ,19 :חלקה במלואה.26 :
מטרת התכנית .1 :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי
פרק ג' ,סימן ז' לחוק בעבור  4יח"ד .שינוי ייעוד לפי מתחמים:
מתחם  - 1שינוי ייעוד  4מגרשי מגורים ושביל מעבר למגרש
אחורי .מתחם  - 2שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ל– 4מגרשי
מגורים ,שטח בנייני ציבור ,דרך משולבת ושטח ציבורי פתוח.
 .2קביעת הוראות בניה בשטח התכנית .3 .קביעת הוראות
לפיתוח השטחים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,4006
בתאריך .20/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חבל מודיעין ,רח' טשרניחובסקי  ,1רמלה ,טל'  ,03-9722887וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש39/1/8/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש ,39/1/8/שינוי לתכנית מש/במ.1002/1/8/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זמר .רח' זמר .זמר/ימה;
גושים וחלקות :גוש ,8652 :חלקי חלקה.17 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור
מגורים א' .2 .קביעת קווי בניין למבנה קיים לפי המצב הקיים.
 .3שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך .4 .שינוי ייעוד קרקע
משטח ציבורי פתוח לדרך .5 .סך הכל יח"ד בתחום התכנית 6 -
יח"ד .6 .קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/08/2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס"ה ,עמ' ,4213
בתאריך .13/09/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ3174/
שם התכנית :בניית חניה מקורה ל– 2יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ ,3174/שינוי
לתכנית ממ ,853/כפיפות לתכנית ממ.2/10004/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .רח'
עוזיאל  ,14בית מגורים קיים בחלקו הדרומי של גוש 6189
בגבעת שמואל; קואורדינטה  ;X664.600קואורדינטה ;Y186.075
גושים וחלקות :גוש ,6189 :חלקה במלואה.155 :
מטרת התכנית :תוספת חניה מקורה של  25מ"ר לכל אחת
מ– 2דירות קיימות בקומה א' .קירוי החניה משמש כמרפסת
פתוחה )גג אחרון( ל– 2יח"ד אלה .הקטנת קווי בניין אחורי וצדי
לפי הקיים.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח חניה מקורה של
 50מ"ר לדירות קיימות בקומה א' ,על ידי תוספת עמודים וגג
בטון.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה
 ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ178/1/5/
שם התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה ,שינוי ייעוד
למגורים א' ,הסדרת דרך גישה משולבת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/
 ,178/1/5שינוי לתכניות תרש"צ ,3/19/8/הצ ,0/1/5/הצ.9/1/5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד .רח' התמר;
גושים וחלקות :גוש ,7800 :חלקות במלואן,314 ,312 ,311 ,56 :
 ,344 ,343 ,330 ,326 ,325 ,323 ,322 ,320 - 318חלקי חלקה.354 :

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים א' מיוחד למגורים
א' .ב .הסדרת דרך גישה משולבת לכניסה למגרשים ,על ידי
שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור לדרך משולבת .ג .חלוקת
מגרשים המיועדים ל– 2יח"ד כ"א ,ל– 2מגרשים בני יח"ד אחת
או שתי יח"ד למגרש .ד .תוספת זכויות בניה מ– 50%ל–67%
במגרשים המיועדים ל– 2יח"ד .ה .איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק .ו .קביעת הוראות לבניה
ולמתן היתרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2005ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס"ו ,עמ' ,1597
בתאריך .05/02/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ/300/1/2/א
שם התכנית :חדרי יציאה לגג  -תיקון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ/300/1/2/א ,שינוי לתכניות הצ/מק ,145/1/2/הצ/מק/
 ,136/1/2הצ/מק ,147/1/2/הצ/מק ,143/1/2/הצ/מק,132/1/2/
הצ/מק ,137/1/2/הצ/במ ,300/1/2/הצ/מק ,142/1/2/כפיפות
לתכנית הצ/מק.198/1/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יונה .חלק תחום
הרשות; גושים וחלקות :גוש ,9501 :חלקי חלקות .101 - 4 :גוש,9502 :
חלקי חלקות .115 - 5 :גוש ,9503 :חלקי חלקות.136 - 5 :
מטרת התכנית :תיקון והבהרתה של הגדרת שטח חדרי
יציאה לגג משטח שירות לשטח עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול השימוש לצורכי שירות
בחדר יציאה לגג וקביעתו כשטח עיקרי  23 -מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5773התשס"ח ,עמ' ,1799
בתאריך .05/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז
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מחוז הצפון
מרחבי תכנון מקומיים עפולה והגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15418/
שם התכנית :תכנית מיתאר  -כפר דחי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15418/
שינוי לתכניות ג ,8715/ג ,10721/ג ,12567/ג ,13119/כפיפות לתכנית
ג ,15408/אישור לפי תמא ,8/תמא ,22/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .כפר דחי.
רח' דחי; גושים וחלקות :גוש ,17205 :חלקי חלקות.17 ,12 ,11 :
גוש ,17207 :חלקי חלקות .32 ,8 ,5 :גוש ,17230 :חלקות במלואן:
 ,17 ,15 - 3 ,1חלקי חלקות .16 ,2 :גוש ,17234 :חלקי חלקות:
 .56 ,55 ,4גוש ,17235 :חלקות במלואן ,14 ,5 - 3 :חלקי חלקות:
 .18 ,17 ,13 ,9 - 7 ,2 ,1גוש ,17236 :חלקה במלואה ,7 :חלקי
חלקות .15 ,8 ,3 ,1 :גוש ,17240 :חלקות במלואן.17 - 1 :
מטרת התכנית :א .החלת תכנית מיתאר כוללת על היישוב,
המסתמכת על גבול השיפוט בתוקף .ב .הסדרת מערכת הדרכים
הראשית בכפר לכלי רכב ולהולכי רגל ,ומערכת שטחי ציבור
בנויים ופיתוחם .ג .הגדרת ייעודי קרקע ביישוב ,שטחי מגורים,
דרכים ושטחים לצורכי ציבור ותשתיות .ד .פריסת שטחי בניה
למגורים ולצורכי ציבור בתחום התכנית ,והתוויית דרכים.
ה .שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי ושטח מגורים בתחום בניה
לשטח למגורים ,לדרכים ,למבני ציבור ולשטח ציבורי פתוח.
ו .קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.
ז .קביעת הוראות לביצוע התכנית והוראות למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,5691
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל'
 ,04-6520344ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15422/
שם התכנית :בית עלמין אל–שגור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15422/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אל-שגור; גושים
וחלקות :גוש ,18974 :חלקי חלקה .51 :גוש ,18977 :חלקה
במלואה ,52 :חלקי חלקות .104 ,54 ,53 ,45 - 37 ,1 :גוש,18979 :
חלקי חלקות.82 ,55 ,54 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח בית
עלמין ודרכים.
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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 בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16331/
שם התכנית :שינוי מערכת דרכים ,שינוי תכנית
ג ,10567/שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16331/שינוי לתכנית ג.10576/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :מוסדר :גוש ,10265 :חלקי חלקות,46 - 44 ,41 ,15 ,14 :
 .49גוש ,10270 :חלקי חלקות.54 ,51 ,16 ,10 - 2 :
מטרת התכנית :שינוי בתוואי דרכים מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת דרך .ב .התווייה
חדשה כדי למנוע הריסת חלק ממבנים הסוטים לתוך הדרך.
ג .שינוי ייעוד ממגורים ומבני ציבור לדרך .ד .שינוי ייעוד מדרך
למגורים .ה .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,753
בתאריך .27/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14145/
שם התכנית :קידוח אלוני הבשן ,רח' אלוני הבשן 8
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג.14145/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלוני הבשן .רח'
אלוני הבשן; גושים וחלקות :גוש ,201006 :חלקי חלקה.11 :

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מטרת התכנית :הקצאת שטח בעבור מיתקן הנדסי קידוח
מים של מקורות ודרך גישה אליו.

מק/יז ,03/7127/כפיפות לתכניות תמא ,3/תממ ,9/2/תמא,35/
תמא/34/ב.3/

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת שטחים לייעודים השונים.
ב .שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למיתקנים הנדסיים
ולדרך חקלאית .ג .קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום
התכנית .יהיה ניתן להוציא היתר בניה לפי תכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ גבת; גושים
וחלקות :גוש ,17287 :חלקי חלקות .23 ,11 ,10 :גוש,17288 :
חלקות במלואן ,27 - 24 ,20 ,19 ,17 - 11 ,8 - 2 :חלקי חלקות:
 .28 ,23 ,21 ,18 ,10 ,9גוש ,17414 :חלקי חלקות,15 - 13 :
.24 ,23

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/02/2006ובילקוט הפרסומים  ,5495התשס"ו ,עמ' ,1904
בתאריך .16/02/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'  ,04-6969712וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16312/
שם התכנית :שכונה צפונית אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,16312/שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  08/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח,
עמ'  ,1669בתאריך  ,23/01/2008שינוי לתכניות ג,6770/
ג.11127/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן .רח' אבו
סנאן; גושים וחלקות :גוש ,18789 :חלקי חלקות.55 ,22 ,17 :
גוש ,18795 :חלקות במלואן ,37 ,34 - 29 ,26 :חלקי חלקות,25 :
.38 ,36 ,35 ,28 ,27
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים בת  176יח"ד בצפון
של היישוב אבו סנאן.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח
חקלאי למגורים ב' ובנייני ציבור ,ושטח ציבורי פתוח וכבישים.
ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעודי קרקע .ג .קביעת
הוראות בניה .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מטרת התכנית :תכנון מחדש והגדלת שטח היישוב קיבוץ
גבת.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת שטחי המגורים והסדרת
שטחי המגורים הקיימים .ב .הסדרת מערכת הדרכים ,שבילים
וחניות .ג .הסדרת ייעודי הקרקע השונים לפי תכליותיהם
ותיפקודם .ד .קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל ייעוד
קרקע .ה .קביעת הוראות למתן היתרי בניה והנחיות עיצוב
אדריכלי .ו .הנחיות להגנת ושמירת הסביבה .ז .שינויים בקווי
בניה מכביש  0 :73מ' בעבור הדרך ,בנקודה הקרובה ביותר.
 0מ' בעבור מבני המשק הקיימים בתחום השטח שמיועד לשטח
ציבורי פתוח .שאר מבני המשק מיועדים להריסה 7 .מ' בעבור
חניון 10 .מ' בעבור מבנים קיימים באזור מגורים א' 20 .מ' בעבור
בניה חדשה .ח .התחברות לדרך ראשית מס' .73
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14109/
שם התכנית :חלוקה למגרשים ,הסדרת גישה
מוטורית ,ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקווי בניין ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14109/שינוי לתכנית ג.5249/

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש ,17523 :חלקה במלואה ,37 :חלקי חלקות.40 - 38 ,14 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16973/
שם התכנית :תכנית מיתאר  -קיבוץ גבת

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך
משולבת ושטח ציבורי פתוח .ב .שינוי ייעוד ממגורים א' לשטח
לתכנון מפורט.

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 מיתאר מקומית מס' ג ,16973/שינוי לתכניות
ג ,3370/ג ,7127/ביטול לתכניות מק/יז ,01/7127/מק/יז,02/7127/

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/01/2005ובילקוט הפרסומים  ,5369התשס"ה ,עמ' ,1713
בתאריך .24/02/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
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 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17179/
שם התכנית :לולים במושב עבדון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל
מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17179/שינוי לתכנית ג.4908/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב עבדון; גושים
וחלקות :גוש ,18602 :חלקי חלקה .21 :גוש ,18603 :חלקי חלקה:
 .14גוש ,18604 :חלקי חלקה.11 :
מטרת התכנית :הקמת לולים כולל כל מיתקני העזר
והמחסנים ,ולגליזציה ללולים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח מבנה משק הכולל מבנה לול )מסוג לולי פרגיות
והודונים( ודרך .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .שינוי מרווחי בניה .ה .קביעת
הנחיות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טל' .04-9979659
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 מעלה הגליל ומעלה נפתלי

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג12973/
שם התכנית :אזור תעשיה כסרא סמיע ,פקיעין

המערכת הקיימת .ב .אישור תכנית איחוד וחלוקה ,טבלת איזון
ולוח הקצאות לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה .ג .שינוי
ייעוד משטח תעשיה ומלאכה לשטח המיועד לשטח ציבורי
פתוח ולדרכים .ד .שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לשטח דרך
מוצעת .ה .שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשטח תעשיה .ו .שינוי
ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח דרך מוצעת ושטח לתעשיה.
ז .קביעת הוראות פיתוח.
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'  ,04-9979659ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות תרשיחא ,טל' ,04-9978030
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' ג17029/
שם התכנית :תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה,
קיבוץ כישור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.17029/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ כישור; גושים
וחלקות :גוש ,18909 :חלקות במלואן ,26 ,25 ,8 ,3 ,2 :חלקי
חלקות .46 ,33 ,31 ,27 ,24 - 22 ,19 ,15 - 9 ,7 ,6 ,1 :גוש,18910 :
חלקי חלקות .29 ,21 ,20 ,15 :גוש ,18938 :חלקי חלקות,17 ,16 :
.29 ,24 ,23
מטרת התכנית :קביעת הוראות בניה בייעודי הקרקע
המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית ג.3304/
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בניה בייעודי
הקרקע המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט
תכנית ג .3304/ב .קביעת תכליות בייעודי הקרקע המיועדים
לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית ג.3304/
ג .קביעת תנאים והנחיות להכנת בקשות להיתרי בניה.
ד .קביעת תנאים והנחיות לחלוקת מגרשי בניה .ה .קביעת
זכויות בייעודים השונים לרבות מספר יחידות הדיור באזור
ילדים .הוראות תכנית זו לא יחולו על גוש  ,18909חלקה 15
)בעלות פרטית( .הוראות תכנית זו לא יחולו על גוש ,18910
חלקה ) 20בעלות פרטית(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסרא סמיע .פקיעין
)בוקייעה( ,רח' פקיעין )בוקייעה(; גושים וחלקות :גוש,19091 :
חלקי חלקות .15 - 13 ,11 :גוש ,19201 :חלקי חלקות,12 - 10 ,8 :
.57 ,55 ,41

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 משגב ,ד"נ משגב ,טל'
.04-9990102

מטרת התכנית :א .הסדרת אזור התעשיה על ידי ייעוד
שטחים לתעשיה ומלאכה ,והתוויית דרכים בתיאום עם

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג ,12973/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  31/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס"ה,
עמ'  ,2031בתאריך  ,15/03/2005שינוי לתכנית ג.8791/
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ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

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 משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17200/
שם התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים,
אזור תעשיה בר–לב

 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ,17200/
שינוי לתכניות  ,214תצ"ר :תח ,18507/1/ג ,10235/ג.1541/

מרחב תכנון מקומי אילת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גושים וחלקות:
גוש ,18507 :חלקות במלואן ,46 ,45 ,43 - 36 ,16 :חלקי חלקות:
.44 ,11

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 1/235/03/2
שם התכנית :רחוב האפרסק פינת רחוב הדובדבר,
שכונת שחמון אילת

מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה למגרשים .ב .התאמת
זכויות הבניה בשטח שבתחום תכנית ג 1541/והתאמתם
לזכויות הבניה שבתכנית ג/בת .214ג .שינוי קו בניין צדי
למגרשים  3012ו– 0.0 3013מ' בעבור מבנה תעשיה קיים.
ד .הרחבת דרך קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי גבולות מגרשים
והתאמתם למצב בשטח .ב .העתקת רצועת שצ"פ המיועדת
למעבר תשתיות לגבולות המגרשים .ג .הרחבת צומת בין דרך
מס'  3ודרך מס'  2לטובת הקמת סובה בצומת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/04/2008ובילקוט הפרסומים  ,5815התשס"ח ,עמ' ,3348
בתאריך .05/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' גנ17031/
שם התכנית :שינוי בהוראות תכנית ג ,9336/מורן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' גנ/
 ,17031שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5815התשס"ח ,עמ' ,3347
בתאריך  ,05/06/2008שינוי לתכנית ג.9336/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מורן; גושים וחלקות:
גוש ,18856 :חלקות במלואן ,44 - 42 :חלקי חלקות,41 ,39 ,35 :
 .68 ,67 ,63גוש ,18859 :חלקות במלואן ,57 ,36 ,3 :חלקי חלקות:
 .64 ,59 ,58 ,44 ,38 ,37 ,35 - 33 ,13 ,12 ,7 - 4 ,2 ,1גוש,18861 :
חלקי חלקות.72 ,57 ,56 :
מטרת התכנית :הוספת שימוש  -משרדים לבעלי מקצועות
חופשיים באזורי מגורים במורן.
עיקרי הוראות התכנית :הגדרת שימוש נוסף לאזורי
מגורים.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מחוז הדרום

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,1/235/03/2
שינוי לתכנית /2במ.151/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .רח' האפרסק ,5
שכונת השחמון ,רובע  ;4גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,40083 :חלקה במלואה.11 :
מטרת התכנית :א .קביעת שטחי הבניה המרביים:
מותר  -למטרות עיקריות  200מ"ר ושירות  60מ"ר ,מוצע -
למטרות עיקריות  287מ"ר ושירות  63מ"ר .ב .קביעת גבהים
מרביים לבניה .ג .שינוי נקודתי לקו בניין קיים בעבור מעלית.
ד .קביעת הוראות לבניית בריכה ומבני עזר לפי פירוט זה :סככה,
סאונה ,חדר משק ,ביתן לשומר ,חדר מכונות למעלית וחדר
מכונות לבריכה מחוץ לקווי הבניין לפי קווי בניין נקודתיים.
ה .ביטול החיוב  60%גגות רעפים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' ,2016
בתאריך .20/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל' 08-
 ,6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת,
רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  ,08-6367114וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 127/101/02/4
שם התכנית :שינוי ייעוד ברח' כצנלסון  ,7שכונת
מגדל ,אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,127/101/02/4
שינוי לתכניות .87/101/02/4 ,2/101/02/4
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון .רח' כצנלסון 7
בשכונת מגדל; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,1249 :חלקה במלואה ,24 :חלקי חלקה.47 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור
מסחרי ,על ידי שינויים בייעודי קרקע מאזור מגורים לאזור
מסחרי ,וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  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 אשקלון ,רח' הגבורה  ,7אשקלון,
טל' .08-6792355
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 20/109/03/5
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  ,137שכונת נווה
עופר ,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' ,20/109/03/5
שינוי לתכניות .10/109/03/5 ,109/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונת נווה עופר ברח' אהוד בן גרא ;19
קואורדינטה  ,X179.025קואורדינטה  ;Y572.300גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,38006 :
חלקה במלואה ,71 :חלקי חלקות.221 ,213 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה במגרש מס'  137באזור
מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים
ברח' אהוד בן גרא  19ב– - 17.5%סך הכל  62.5%במקום 45%
בקומה אחת .2 .קביעת שטחים עיקריים בהיקף של 62.5%
ושטחי שירות ) 5% -מחסן  6.6מ"ר וממ"ד  8.0מ"ר( .3 .שינויים
בקווי בניין .4 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 5/202/03/5
שם התכנית :מגרשים מס'  5058ו– 5059בשכונת
רמות ,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' ,5/202/03/5
שינוי לתכנית .202/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא ברח' אברהם אמיר  38ורח' אנפה  5בשכונת
רמות; קואורדינטה  ;X183.315קואורדינטה  ;Y576.100גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש בהסדר.38247 :
מטרת התכנית :קביעת מקום חניה אחד במקום  2מקומות
חניה למגרשים מס'  5058ו– 5059המיועדים לאזור מגורים א'
בשכונת רמות ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי תקן החניה :קביעת מקום
חניה אחד במקום  2מקומות חניה למגרשים מס'  5058ו–5059
המיועדים לאזור מגורים א' ,בתנאי שמירת מצב קיים :בניה
כוללת במגרש מס'  187.52 - 5058מ"ר לפי היתר בניה מס'
 ,99-959בניה כוללת במגרש מס'  227.20 - 5059מ"ר לפי היתר
בניה מס'  .2000-471כל הבניה שתתבקש בעתיד תחוייב בחניה
נוספת בתחום המגרש.
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

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' ,6/215/03/5
שינוי לתכנית /5במ/5 ,185/מק.2093/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 30/211/03/5
שם התכנית :מגורים במגרשים מס'  A376ו–B376
בשכונת נחל בקע
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' ,30/211/03/5
שינוי לתכנית /5במ ,4/63/כפיפות לתכנית /5במ.63/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא ברח' גלזמן ,שכונת נחל בקע; קואורדינטה
 ;X178.910קואורדינטה  ;Y570.440גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38313 :חלקות
במלואן ,31 ,30 :חלקי חלקה.59 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה למגרש  B376הנמצא
ברחוב גלזמן  ,15שכונת נחל בקע.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הוספת שטח לבניה על ידי
הגדלת זכויות בניה במגרש מס'  B376המיועד לאזור מגורים
א' )חד–משפחתי עם קיר משותף( למטרה עיקרית מ– 130מ"ר
ל– 190מ"ר .2 .הגדלת שטח שירות מ– 21מ"ר ל– 26מ"ר.
 .3שינוי מיקום מחסן .4 .קביעת קווי בניין למחסן .5 .שינוי
הבינוי הסטנדרטי על ידי הריסת הבינוי הקיים .6 .קביעת
תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 6/215/03/5
שם התכנית :מגרש  225בשכונת רמות ד' בבאר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .המגרש
נמצא בשכונת רמות ד' ברח' תלמי מאיר; קואורדינטה ;X181.900
קואורדינטה  ;Y574.960גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :חלק מגוש  38391בהסדר.
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה במגרש מס'  225המיועד
לאזור מגורים א 3ברח' תלמי מאיר  ,5שכונת רמות ד'.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת בניה בקומת הקרקע
וקומה א' ) 90מ"ר( על ידי הגדלת זכויות הבניה למטרה עיקרית
מ– 250מ"ר ל– 340מ"ר .2 .הגדלת תכסית מרבית מ– 237מ"ר
ל– 264מ"ר .3 .שינוי נקודתי בקו בניין אחורי ,וקביעת קו בניין
צדדי  0.00בעבור מצללה בהמשך לקו בניין  0.00של החניה.
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 119/177/03/5
שם התכנית :רחוב טרומפלדור ,העיר העתיקה ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,119/177/03/5שינוי לתכנית .177/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח'
טרומפלדור  ,101העיר העתיקה; גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38003 :חלקה
במלואה ,99 :חלקי חלקות.22 ,16 :
מטרת התכנית .1 :ביטול קולונדה והגדלה בהתאם להיקפי
בניה מרביים במגרש המיועד לאזור מסחרי ב' מ– 150%ל–.160%
 .2קביעת שטחי שירות .3 .שינוי קווי בניין .4 .קביעת תנאים
למתן היתרי בניה .5 .קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5836התשס"ח ,עמ' ,4212
בתאריך .31/07/2008
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.
מרחבי תכנון מקומיים נתיבות ושמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 19/101/02/22
שם התכנית :בית ספר תיכון בנים ,נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,19/101/02/22שינוי לתכניות ,18/102/02/22 ,14/102/02/22
/101/02/22א.2/214/03/7 ,118/03/22 ,1/105/03/22 ,
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 :נתיבות; קואורדינטה
מערב מזרח  ,293.200 -קואורדינטה צפון דרום  ;161.500גושים
וחלקות :גוש  ,39578חלקה  60בשלמותה ,ח"ח .61 ,59 ,56 ,49 ,38
גוש  ,39573ח"ח  .56גוש  ,100276/1ח"ח  .8גוש  100279בהסדר
לפי רישום ישן ,עזתה ,גוש  ,6חלקה  ,17ספר  ,1נתיבות ,דף ;88
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח למוסד לשטח
בנייני ציבור .ב .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג .קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בניה .ד .חיבור לדרך
סטטוטורית קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5784התשס"ח ,עמ' ,2227
בתאריך .10/03/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתיבות ,רח' ירושלים  ,4נתיבות  ,80200טל' ,08-9938735
ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,שדרות,
טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 143/03/24
שם התכנית :מגרש  ,B50רחוב האנפה ,שכונת
מעוף ,ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

1640

ערד מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,143/03/24שינוי לתכניות
/24במ/24 ,5/במ.5/5/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד .רח' האנפה ,38/2
שכונת מעוף; קואורדינטה  ;X575.008קואורדינטה ;Y220.248
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,38237 :חלקה במלואה.101 :
מטרת התכנית :שינוי בזכויות הבניה ,קווי הבניין והעיצוב
האדריכלי במגרש מגורים א' בשכונת המעוף.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הנחיות ומגבלות בניה
במגרש מגורים א' .1 :הגדלת זכויות הבניה עד  182מ"ר שטח
עיקרי בשתי קומות ועד  33מ"ר שטחי שירות .2 .שינוי בקו
בניין אחורי מ– 5מ' ל– 2.20מ' .3 .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 הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ערד ,ערד ,טל' .08-9951712
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 144/03/24
שם התכנית :תוספת זכויות בניה במגרשים ,A127
 ,B254שכונת גבים ,ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,144/03/24
כפיפות לתכניות /24במ/24 ,1/76/במ/24 ,141/03/24 ,3/76/מק/
.2004
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד .שכונת
גבים ,רחוב רביבים  ,2/1רחוב אשד  ;48/1קואורדינטה מערב
מזרח  ,Y - 219.088-218.857 -קואורדינטה דרום צפון -
.X - 573.331-573.323
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש ,38241 :חלקה במלואה ;112 :גוש ,38242 :חלקה
במלואה.175 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות הבניה בשני מגרשי מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת של  20מ"ר שטח עיקרי
בכל מגרש מגורים.

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5781התשס"ח ,עמ' ,2116
בתאריך .28/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ערד ,ערד ,טל'  ,08-9951712וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'43/104/03/9
שם התכנית :הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה,
אזור תעשיה קרית גת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית גת מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,43/104/03/9שינוי
לתכניות  5/39/15תרש"צ.9/104/03/9 ,6/104/03/9 ,
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת הבעלים
בתחום החלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית המהווה שינוי לתכנית
שממנה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קריית גת .שטח
בצפון מזרח אזור תעשיה קרית גת; קואורדינטה ;X613.000
קואורדינטה  ;Y179.600גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,1857 :חלקות במלואן:
 ,87 ,86 ,82 ,79 ,71 ,33 ,29חלקי חלקות;51-47 ,43-40 :
גוש ,1863 :חלקי חלקות.62 ,53 ,50 - 48 ,39 ,38 ,35 - 33 :
גוש ,5845 :חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות.50 ,47 ,42 :
גוש ,34103 :חלקי חלקה.25 :
מטרת התכנית :הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה -
אזור תעשיה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי שטחים מתעשיה,
שטח ציבורי פתוח ,דרך ושביל לשטח לתעשיה ולשטח ציבורי
פתוח בעבור מצבת הזיכרון לחללי תש"ח .ב .הוראות לפיתוח
שטח ציבורי פתוח המיועד להעברת מצבת הזיכרון לחללי תש"ח
כמונחה בנספח בינוי ופיתוח מס'  .1ג .ביטול דרך מתוכננת שלא
בוצעה ואינה בשימוש .ד .הסדרה ושינוי קווי בניין להתאמת
מצב קיים כמסומן בתשריט .ה .איחוד וחלוקה מחדש.
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 קרית גת ,קרית גת ,טל' .08-6874719
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 93/102/03/21
שם התכנית :שינוי ייעוד ברחוב הגופר  ,25שדרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שדרות מופקדת תכנית מפורטת מס' ,93/102/03/21
שינוי לתכנית ) 102/03/21תרש"צ .(4/11/4
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות .רח' הגופר ;25
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,1899 :חלקה במלואה.33 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטח לתעשיה ומלאכה
לשטח למסחר ,והקניית זכויות בניה וקווי 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 הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,כיכר הנשיא ,שדרות,
טל' .08-6892745
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת חובב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 26/110/03/19
שם התכנית :מתחמים  ,5 ,4רמת חובב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,26/110/03/19שינוי לתכניות .129/03/19 ,6/110/03/19
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת חובב .בצפון
מערב .מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב מתחמים  4ו–;5
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות :גוש ,100177 :חלקה במלואה.1 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להסדרת ייעודים
ושימושי קרקע ,לרבות התוויית דרכי גישה סטטוטוריות
למגרשים ,גישה למסוף הרכבת וביטול אזור למיתקן טיהור
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת
חובב ,באר שבע  ,84102טל'  ,08-6543109וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון 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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי שמעונים

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
הכוללת הוראות של תכנית מפורטת
מס' 12/248/02/7
שם התכנית :שינוי ייעוד חלק מאזור תעשיה למתחם
מגורים בשכונה  48בכסייפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 68/305/02/7
שם התכנית :חוות העיזים ,קיבוץ להב

ביולוגי ,על ידי :א .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי מתחמי
איחוד וחלוקה  .3 ,2 ,1ב .קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות בניה.
ג .התוויית דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים .ד .שינוי ייעוד
משטח למיתקן טיהור ביולוגי לתעשיה )חלק( ,לשטח לבנייני
ציבור )חלק(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' ,3665
בתאריך .23/07/2007

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית הכוללת הוראות של
תכנית מפורטת מס'  ,12/248/02/7שינוי לתכניות ,2/248/02/7
.3/248/02/7
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסייפה .מתחם מגורים
בכסייפה ,שגבולותיו :מצפון  -שכונה  ,46ממערב  -שכונה ,42
ממזרח  -שטחים פתוחים ,מדרום  -שטחים פתוחים המיועדים
לתעשיה; קואורדינטה מערב מזרח  :Y 572.140-571.500קואורדינטה
דרום צפון  ;X 209.950-209.065גושים וחלקות :גוש שומה ) 12ארעי(
מלחתה ,לא מוסדר ,חלקי חלקות ;13 ,12 ,11 ,9 :גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשיה לאזור
מגורים .2 .תכנון שכונת מגורים חדשה לבניה עצמית כולל
חלוקה למגרשי בניה הכוללת  171יח"ד .3 .הקצאת שטחים
לבית ספר תיכון ,גני ילדים ומוסדות חינוך לציבור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד חלק מאזור מלאכה
ותעשיה זעירה לאזור מגורים ב' ,דרכים ,שטחים ציבוריים
פתוחים ,ומוסדות ציבור לחינוך .2 .הקמת חזית מסחרית
לאורך הרחוב הראשי .3 .קביעת שטחי הבניה המרביים באזור
מגורים ב' ל– 650מ"ר למגרש מתוכם  450מ"ר שטחים עיקריים.
 .4קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ב' עם חזית
מסחרית ל– 650מ"ר למגרש ,מתוכם  450מ"ר שטחים עיקריים
)עד  150מ"ר בעבור מסחר בקומת קרקע  300 +מ"ר בעבור
מגורים מעל קומת קרקע( .5 .קביעת שטחי בניה המרביים
לשטח לבנייני ציבור ל– 170%מתוכם  100%המהווים שטחים
עיקריים .6 .קביעת הוראות בניה בדבר קווי בניה ,גובה בניינים
ושטחי בניה מותרים .7 .קביעת הוראות בדבר פיתוח השטחים
הציבוריים .8 .קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
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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' ,68/305/02/7
שינוי לתכנית .305/02/7
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ להב .שטחים
חקלאיים בקיבוץ להב .תחום מועצה אזורית בני שמעון;
קואורדינטה  ;X187.000קואורדינטה  ;Y590.750גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,100249 :
חלקי חלקה.5 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להוספת זכויות
בניה בקרקע חקלאית.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרביים
במגרש לקרקע חקלאית ל– 890מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
 .2קביעת התכליות והשימושים המותרים .3 .קביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי .4 .קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
 .5קביעת שלבי ביצוע התכנית .6 .קביעת הנחיות ומגבלות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה 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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 505/03/7
שם התכנית :יער נחל זיז ויער תלמי ביל"ו
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'  ,505/03/7שינוי
לתכניות  ,328/02/7 ,305/02/7כפיפות לתכניות תמא,22/
תמא ,3/תממ ,14/4/תמא/34/ב.3/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יער נחל זיז ,יער תלמי
ביל"ו בתחום מועצות אזוריות :מרחבים ,שער הנגב ,שדות נגב
ובני שמעון; נ.צ .מרכזי ;165.000/589.500 ,168.000/592.000 :גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש ,100233 :חלקי חלקות .8 ,1 :גוש ,100238 :חלקי חלקות,4 - 1 :
 .10 ,6גוש ,100239 :חלקי חלקות .4 - 1 :גוש ,100240 :חלקי חלקה:
 .5גוש ,100241 :חלקות במלואן ,15 ,13 :חלקי חלקות,16 ,14 ,12 - 1 :
 .26 ,22 ,21גוש ,100246 :חלקי חלקות .4 - 2 :גוש ,100271 :חלקה
במלואה ,9 :חלקי חלקות .8 - 1 :גוש ,400009 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,400086 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :קביעת גבולות ליער נטע אדם מוצע,
יער נטע אדם קיים ,על ידי דיוק שטחי היער לפי תמ"א.22
 .2שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליער נטע אדם מוצע ויער נטע
אדם קיים .3 .שינוי ייעוד מיער נטע אדם מוצע ויער נטע אדם
קיים לקרקע חקלאית .4 .קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות
בניה בתחום היער.
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 לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 72/305/02/7
שם התכנית :מאגר להב קולחי שוקת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,72/305/02/7שינוי לתכנית .305/02/7
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שטח חקלאי סמוך
ליער להב דרומית לקיבוץ להב ,בתחום מועצה אזורית בני
שמעון; קואורדינטה מערב מזרח  ;Y188.000 -קואורדינטה
דרום צפון  ; X583.800 -גושים וחלקות :גוש  100219/3מוסדר,
חלקי חלקות  .4 ,3 ,2 ,1חלק מגוש  100219/4מוסדר ,חלקי חלקה
 .1גוש  100219לא מוסדר; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :ייעוד שטח למאגר מי קולחין.
עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח אזור למיתקן הנדסי,
קביעת תנאים להוצאת היתר בניה ,וכן הנחיות ,זכויות
ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5773התשס"ח ,עמ' ,1809
בתאריך .05/02/2008
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.
מרחבי תכנון מקומיים שמעונים ושקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 41/234/02/6
שם התכנית :שמורת טבע ויערות גברעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה שמעונים ושקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,41/234/02/6שינוי לתכנית מיתאר  234/02/6ולתכנית
.303/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בתחום מועצות
אזוריות :חוף אשקלון ושער הנגב; גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,1261 :ח"ח ,124
 .129גוש  ,1289חלקות  ,83 ,82 ,20-13ח"ח ,25 ,22 ,21 ,12 ,11 ,3
 .105 ,85 ,84 ,81 ,35-33 ,26גוש  ,1674ח"ח .57-52 ,36 ,25 ,5-1
גוש  ,2091ח"ח  .86גוש  ,2138ח"ח  .57גוש  ,2171ח"ח ,73 ,46
 .80 ,76 ,75גוש  ,2172ח"ח  ;65 ,62 ,61גוש  ,2181ח"ח .78 ,77
גוש  ,2182ח"ח  .85 ,82 ,18 ,17גוש  ,2818חלקה  ,12ח"ח ,11
 .19 ,14 ,13גוש  ,2819חלקות  ,19-17 ,15 ,11 ,10 ,9 ,4ח"ח ,7 ,3
 .14-12גוש  ,2820חלקות  ,24-20 ,17 ,15-11 ,9-3ח"ח ,18 ,16 ,2
 .25 ,19גוש  ,2821חלקה  ,19ח"ח .30 ,28 ,27 ,22 ,20 ,18 ,15 ,10
גוש  ,2822ח"ח  .13גוש ,2823 :חלקות  ,25 ,24 ,18 ,17 ,12ח"ח
 .23 ,21-19 ,16-14 ,10 ,5 ,2גוש  ,2824חלקות  ,7 ,6ח"ח .11-9 ,5-2
גוש  :2826ח"ח  .24 ,12 ,9-7 ,5-2גוש  ,2840ח"ח .16 ,14-11 ,7 ,3
מטרת התכנית :א .שמורת טבע .1 :ייעוד השטח לשמורת
טבע לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ב ,1992-ולפי חוק לתכנון ולבניה,
התשכ"ה .2 .1965-שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם
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הטבעי .ב .שטחי יער .1 :הגדרה וקביעת שטחי היער הכוללים:
יער טבעי לשימור ,יער פארק מוצע ,יער נטע אדם מוצע ויער
נטע אדם קיים .2 .לייעד השטח ליער נטע אדם מוצע ,נטע אדם
קיים ,כאמור בתכנית מיתאר ארצית ליער וייעור ,מס' תמא,22/
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
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'  ,08-6899696ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות לתכנון ולבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 2/129/03/6
שם התכנית :מרכז שפירא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
.2/129/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז שפירא; גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש בשלמותו.2907 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע לשימושים שונים.
ב .ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות .ג .קביעת הוראות
בניה שונות באזורים שבהם הבניה מותרת .ד .קביעת חלוקה
חדשה .ה .שינוי גבולות בין מגרשים  .77/78 - 84/85 - 4/5ו .שינוי
קו בניין בדרך מס' .3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3934התשנ"ב ,עמוד  ,293בתאריך .24/10/1991
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל'  ,08-8500705וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי הלר
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 41460/07
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
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הודעה
להווי ידוע לכל כי בית המשפט הנ"ל הצהיר בצו סופי
על מותם של שפייבל הרטבלי ,יוסף הרטבלי ,אברהם הרטבלי,
אדוארד יהויכין הרטבלי ולאון הרטבלי.
מקום מגוריהם היה :פולין.
תאריך המוות.1942/1939 :
תאריך ההצהרה.1.12.2008 :
עינב ארוך ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4039/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אשדים בניין ופיתוח בע"מ )בפירוק
זמני( ,ח"פ  ,51-216383-3ע"י עו"ד יריב גוטמן ,מפרק זמני,
והמבקשת :שחף אבטחה  1989בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד ארז
ללקין ו/או שלומי אלוני ו/או איילת מרגלית ,מרח' אבן גבירול
 ,124מגדל המאה ,קומה  ,14תל אביב ,טל'  ,03-5225543פקס'
.03-5275703
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.2.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.2.2009בשעה .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 12.00
ביום .26.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז ללקין ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1761/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק אמאל ד.י.ר .תשתיות בע"מ ,ח"פ ,51-316752-8
והמבקש :יחיאל ויא ,ת"ז  ,55965255ע"י ב"כ עו"ד יאיר
סלע ,מרח' בית הדפוס  ,11ירושלים ,פקס' .02-6524475
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.2.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .5.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר סלע ,עו"ד
בא כוח המבקש

צבי רוטמן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2601/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק י.מ .חברה לשיווק קמח בע"מ ,ח"פ ,51-349597-8

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2300/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אודאון הרצליה בע"מ ,ח"פ ,51-352740-8
והמבקשות :נועה מרון ,ת"ז  033304007ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
ליטל גל ,מרח' ההגנה  ,13רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס'
.03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.8.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.2.2009בשעה .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 למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשות

והמבקשת :צוקרמן ושות' בע"מ ,ח"פ ,51-002801-2מרח' נח מוזס
 ,17תל אביב ,ע"י ב"כ עו"ד צ' כהן ו/או א' בקר ,מרח' החשמונאים ,90
תל אביב  ,61204טל'  ,03-5616123פקס' .03-5610647
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.10.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  29.1.2009בשעה .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 .22.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
צבי כהן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2627/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קפה מאיר בע"מ ,ח"פ ,51-333212-2

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2360/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.ט.ר .מסעדות בע"מ ,ח"פ ,51-337688-9
והמבקש :ערן סגל ,ת"ז  ,040454050ע"י ב"כ עו"ד צבי
רוטמן ,מרח' לבונטין  ,8תל אביב .65111
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.8.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.3.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.1.3.2009

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

והמבקשים :מיטל ארזי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מיטל צפרוני,
משד' רוטשילד  ,133תל אביב .65272
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.10.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  27.1.2009בשעה .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 17.00
ביום .19.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל צפרוני ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2725/08

תיק אזרחי 2629/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תכלס נסיעות ותיירות בע"מ ,ח"פ
,51-220943-8
והמבקשת :דפנה גריב ,ע"י ב"כ עו"ד יצחק מקמל ו/או
אביבה רוזנצוויג )מקמל( ,מרח' ז'בוטינסקי  ,91בני ברק ,51110
ת"ד  ,1050טל'  ,03-6182879פקס' .03-5794164
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.10.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  29.1.2009בשעה .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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק מקמל ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2631/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אמיקופ בע"מ ,ח"פ  ,51-156320-7מרח'
היצירה  ,5פתח תקוה ,49512
והמבקש :האוצר  -אגף מס הכנסה ,פקיד שומה גוש דן,
ע"י היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר ,ע"י ב"כ עו"ד מזי
רנצלר ו/או אריק שמיר ו/או ג'ריאס פאנוס ,מדרך מנחם בגין
 ,125תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס' .03-7633285
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.10.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  2.2.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.25.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה לקידום החינוך הדתי מדעי טכנולוגי
בישראל ,ע"ר  ,58-005151-0דרך מנחם בגין  ,23תל אביב  ,66184טל'
 ,03-5669002פקס' .03-5669001
והמבקש :עו"ד ארז חבר ,מפרק חברת להט"מ לקידום
הכשרה טכנולוגית בע"מ )בפירוק(,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  10.2.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,3.2.2009בשעה
.12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז חבר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2760/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק בית חולים גריאטרי סיעודי פולק ) (1995בע"מ,
והמבקשים :איגור נורמנטוביץ' ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מריאל
אפלמן ,מרח' ששת הימים  ,22/2חדרה .38361
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.2.2009בשעה .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 18.00
ביום .10.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מריאל אפלמן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ג'ריאס פאנוס ,עו"ד
בא כוח אגף מס הכנסה
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ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2842/08

תיק אזרחי 2809/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת ראשונה  7בע"מ ,ח"פ ,51-205868-6

ובעניין פירוק חברת סופר סנס הפצה ומכירות בע"מ ,ח"פ
,51-372371-8

והמבקשים :רוני סובוטקה ,דפנה אהרוני ,י.ר.א.ד השקעות
ואחזקות בע"מ ,גיא )א.י.ג (.חברה למימון סחר והשקעות בע"מ,
וחומסקי עדלי ושות' ,עו"ד ,ע"י ב"כ עו"ד רחל רייפר פלח,
ממשרד עו"ד רוני סובוטקה ,רח' קפריסין  ,10שכ' תל ברוך ,תל
אביב .69016
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.2.2009בשעה .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 16.00
ביום .17.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל רייפר פלח ,עו"ד
באת כוח המבקשים

והמבקש :דוד כהן ,ע"י ב"כ עו"ד אילן שטאובר ,רח' המרד
 ,29בית התעשיה ,ת"ד  ,50011תל אביב .61500
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.4.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.20.4.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אילן שטאובר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2859/08

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
תיק אזרחי 2819/08

ובעניין פירוק חברת סינרגיה התפתחות וצמיחה אישית בע"מ,
ח"פ  ,51-322085-5ברח' פומבדיתא  ,26תל אביב ,64234

ובעניין פירוק חברת ג'י.אם.טי מתכות בע"מ ,ח"פ ,51-390193-4

והמבקשים .1 :גיא קפון ,ת"ז  .2 .38504148מיטל גביזון ,ת"ז
 .3 .025478033הלית אוריין ,ת"ז  .4 .27282961אורית טבטביאן,
ת"ז  .5 .49823396אפרת צדוק ,ת"ז  .6 .040857617ענת צדוק,
ת"ז  .7 .025246968דוד אוחנה ,ת"ז  ,06533860כולם ביחד ע"י
ב"כ עו"ד רון שפרלינג ,מרח' התבור  ,6גני תקוה  ,55900טל'
 ,054-44580929פקס' .03-5357774

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
והמבקשים :אנדרי בורדוקוב ,ת"ז  319474755ואח' ,ע"י ב"כ
עו"ד זיו אימברג ,מרח' המסגר  ,55תל אביב .67217
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  23.2.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .16.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זיו אימברג ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.3.2009בשעה .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 12.00
ביום .22.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון שפרלינג ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 2873/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אמפא מוצרי צריכה בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519

והמבקשת :א.א.ס .חייוט בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד אפרים קלוג )לידי
עו"ד שחר קלוג( ,מרח' דיזנגוף  ,78תל אביב  ,64332טל' ,03-5282817
פקס' .03-6298051

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.3.2009בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.10.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.2.2009בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2897/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת או.אס.קיי אינפיניטי יזמות והשקעות
בע"מ ,ח"פ  ,51-381140-6מרח' גיבורי ישראל  ,24פולג ,אזור
התעשיה נתניה ,42504
והמבקשים 27 :עובדי החברה  -נושים בדין קדימה ,ע"י
ב"כ עו"ד אהוד פורת ו/או יפעת שוורצברד ו/או רוית פרינץ
ו/או הדס שרים ו/או עידית ברשדסקי כהן ו/או הראל דהן ו/או
עמיחי ניצן צדקיהו ו/או עידן שפי ו/או לאורה יוספוב ,ממשרד
אהוד פורת ושות' ,עורכי דין ונוטריון ,מגדלי עזריאלי  ,1הבניין
העגול ,קומה  ,17תל אביב ,טל'  ,03-7540505פקס' .03-7540504
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.3.2009בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הראל דהן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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תיק אזרחי 3953-11-08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טי.אי.ג'י .סולושנס בע"מ ,ח"פ ,51-366003-5

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 12.30
ביום .29.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרים קלוג ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 6899-11-08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אסטרזי בע"מ ,ח"פ ,51-156343-9
והמבקש :נאדר מוחמד כבהא ,ת"ז  ,059553891ע"י ב"כ עו"ד
ותד ראאד ) (21942ו/או עו"ד ותד מוחמד ו/או עו"ד מנאר מוואסי
ו/או עו"ד ראאד אבומוך ו/או עו"ד מראם עומר ו/או עו"ד מוחמד
עווד ו/או עו"ד דליה מסאלחה ,ת"ד  ,362באקה אלגרבייה  ,30100טל'
 ,04-6281295/6פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.2.2009בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.1.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד מ' ותד ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 10553-11-08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ב .מאג תעשיות ושיווק בע"מ ,ח"פ
,51-325518-2

תיק אזרחי 14376-11-08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה יד לעזרה עולה ,ע"ר ,58-024995-1

והמבקשת :לילך לוי ,ת"ז  ,029381688ע"י ב"כ עו"ד אורן הראל
ואח' ,רח' אחד העם  ,35תל אביב .65202

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.2.2009בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.2.2009בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .28.1.2009

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

אורן הראל ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 16356-11-08
תיק אזרחי 13583-11-08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שרית זהב השקעות ופיתוח בע"מ ,ח"פ
,51-323677-8
והמבקש :דניאל קימנסקי ,ת"ז  ,3244086655ע"י ב"כ עו"ד
עמאד מובאריכי ,משד' המגינים  ,35חיפה ,טל'  ,04-8526116פקס'
.04-8526117
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.2.2009בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ס.א.ח .סחר ושיווק בע"מ,
והמבקש :סמיר בדויה ,ע"י ב"כ עו"ד מוהנד זייד ,ת"ד  ,266כפר
קרע .30075
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.2.2009בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.8.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוהנד זייד ,עו"ד
בא כוח המבקש

עמאד מאבאריכי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 422/08

תיק אזרחי 8252/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת ולכל ישראל היה אור במושבותם בע"מ,

ובעניין פירוק חברת פורמיקה גל בע"מ ,ח"פ ,51-343098-3

והמבקשים :אברהם חיאק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אילן הרוש ,מרח'
רוגוזין  ,1ת"ד  ,6349אשדוד.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.4.2009בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אילן הרוש ,עו"ד
בא כוח המבקשים

והמבקשים .1 :ג'אבר אנואר ,ת"ז  .2 .059530246מרואן מקאלדה,
ת"ז  ,026277848ע"י ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ ,מרח' יגאל אלון  ,65תל
אביב .67443
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.2.2009בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .15.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי אברמוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 8603/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סמי את מאיר בע"מ ,ח"פ ,51-261323-3
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שילוני ואח',
מרח' סוקולוב  ,40רמת השרון ,טל'  ,03-7600400פקס' .03-7600401
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.3.2009בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,23.2.2009
עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 428/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה להנצחת שמם של דוד ובלה גלבוע,
ע"ר ,58-034920-7
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.2.2009בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
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ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

בבית המשפט המחוזי בנצרת עילית
תיק אזרחי 429/08

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

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

המלכה פס בע"מ

ובעניין פירוק חברת לאור מערכות מצברים תעשייתיים בע"מ,
ח"פ ,51-061658-4

)ח"פ (51-226971-3
)בפירוק מרצון(

והמבקשים :יפה זנו ,ציון שטרית וארכדי מוגילבסקי ,שלושתם
ע"י ב"כ עו"ד רן עמרם ,מרח' תובל  ,13רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת עילית לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  22.2.2009בשעה .11.30
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 .15.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רן עמרם ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בנצרת עילית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' הירדן  ,2מנחמיה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מלכה לב ,מפרקת

סקלאר אס.פי.טי 1998 .התקנת מערכות בע"מ
)ח"פ (51-262554-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' היצירה  ,28רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר אלוף ,מפרק

תיק אזרחי 430/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק לאור מצברים חברה חדשה  1974בע"מ ,ח"פ
,51-069636-2
והמבקשים :יפה זנו ,ציון שטרית וארכדי מוגילבסקי ,שלושתם
ע"י ב"כ עו"ד רן עמרם ,מרח' תובל  ,13רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת עילית לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  22.2.2009בשעה .11.30
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 .15.2.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

גרנד סנטרל בע"מ
)ח"פ (51-105767-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' מיכאל נאמן  ,22תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי לוי ,מפרק

קופת התגמולים של עובדי מפעלי נייר אמריקאיים
ישראליים בע"מ
)ח"פ (52-002135-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

רן עמרם ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2009בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,אזור
התעשיה ,חדרה ,אם לא יהיה מניין חוקי במועד כינוס האסיפה
תידחה האסיפה בשבעה ימים ותתכנס ביום  ,22.2.2009בשעה

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,
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 ,10.00במשרדי החברה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

אלעד ורדי ,עו"ד ,מפרק

אי.די.אם מיפוי ספרתי מתקדם בע"מ
)ח"פ (51-174940-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

פלייר טכנולוגיות בע"מ

אטלאן בע"מ
)ח"פ (51-188297-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

קבוצת גלעד  -אינטגרצית מערכות מחשבים בע"מ

)ח"פ (51-234323-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.

)ח"פ (51-148241-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

סימטק מערכות מתקדמות להדרכה אמון
וסימולציה בע"מ
)ח"פ (51-096583-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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גלעד  -אינטגרצית מערכות מחשבים ותוכנה
) (1999בע"מ
)ח"פ (51-276627-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודיה בריק-ז'רסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודיה בריק-ז'רסקי ,עו"ד ,מפרקת

קולודני אמירה ויהושוע בע"מ
)ח"פ (51-222976-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם קולודני ,מרח'
רוממה  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נעם קולודני ,עו"ד ,מפרק

קולודני אמירה ויהושוע בע"מ
)ח"פ (51-222976-6
)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 בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
בשעה  ,16.00ברח' חובבי ציון  ,20ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מג'יק בוקס בע"מ
)ח"פ (51-396415-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי מלכה ,משד'
רוטשילד  ,45-41תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרדכי מלכה ,עו"ד ,מפרק.

למון גראס אלימלך  -שושן בע"מ
)ח"פ (51-376800-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי שניידר,
ת"ז  ,011095890מרח' הכרמל ,תל מונד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי שניידר ,רו"ח ,מפרק

נעם קולודני ,עו"ד ,מפרק

א .פלקסר בע"מ
אפ גרייד מעליות בע"מ
)ח"פ (51-401496-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עלא קישאוי ,מרח'
הלני המלכה  ,13/3לוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

)ח"פ (51-036568-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה פלקסר ,ת"ז
 ,001174879מרח' ארלוזורוב 17א ,גבעתיים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרה פלקסר ,מפרקת

עלא קישאוי ,עו"ד ,מפרק
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א.ב .קונספט בע"מ

קתליה כחולה טכנולוגיות בע"מ

)ח"פ (51-341158-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי בן–חור ,ת"ז
 ,028050193מס' רישיון  ,26157מרח' פלטין  ,1ראשון לציון ,75653
טל'  ,03-9510357למפרק החברה.

)ח"פ (51-364415-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון אנגל ,מרח' קדם ,164
שהם ,למפרק החברה.

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

קומפוזיט כתום בע"מ
)ח"פ (51-322495-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי אפרתי,
ת"ז  ,024238818מס' רישיון  ,44472מרח' פלטין  ,1ראשון לציון
 ,75653טל'  ,03-9510357למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוטי אפרתי ,עו"ד ,מפרק

תיק נכס בע"מ
)ח"פ (51-294723-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון פרלמן ,מרח' יוסף
צבי  ,62רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

דירה מס'  7ברחוב סוקולוב  19ר"ג בע"מ
)ח"פ (51-034415-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה פרימן ,ת"ז ,7632839
מרח' רפידים  ,6מעוז אביב ,תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נירה פרימן ,מפרקת

מנופים טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ (51-378033-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי הולנדר ,מרח'
מנחם בגין  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמי הולנדר ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדעון פרלמן ,מפרק
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מ.ל.ת .מסלקה לתקשוב בע"מ

)ח"פ (51-252878-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר עמיחי-המבורג ,ת"ז
 ,57424137מרח' אלעזר  ,88גוש עציון  ,90942למפרק החברה.

)ח"פ (51-341296-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחשון אקסלרד,
ממשרד עורכי הדין ,הרצוג ,פוקס ,נאמן ,רח' ויצמן  ,4תל אביב,
למפרק החברה.

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

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

מתוג בע"מ
)ח"פ (51-058750-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל קוך ,ת"ז ,000640854
מרח' חברה חדשה  ,6תל אביב  ,62998למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

י .שחר טקסטיל בע"מ
)ח"פ (51-381286-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי שחר ,מרח'
מעגל השלום  ,23ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
גבי שחר ,מפרק

שמואל קוך ,מפרק

פרופיל יחסי ציבור )אופירה( בע"מ
ב .גל-רם השקעות בע"מ
)ח"פ (51-418119-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלי ברדה ,ת"ז ,031744675
מגיאה  ,53ד"נ חוף אשקלון ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-190116-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן דה פריס ,מרח'
בגין  ,132מרכז עזריאלי ,הבניין המשולש ,קומה  ,28תל אביב
 ,67023למפרק החברה.

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

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

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

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

גלי ברדה ,מפרק

יונתן דה פריס ,עו"ד ,מפרק
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סיפור מסגרת בע"מ

קיטאל  -הנפקות וחיתום בע"מ

)ח"פ (51-291508-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן דה פריס ,מרח'
בגין  ,132מרכז עזריאלי ,הבניין המשולש ,קומה  ,28תל אביב
 ,67023למפרק החברה.

)ח"פ (51-192271-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.

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

אימורקס בע"מ
)ח"פ (51-370673-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן דה פריס ,מרח'
בגין  ,132מרכז עזריאלי ,הבניין המשולש ,קומה  ,28תל אביב
 ,67023למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יונתן דה פריס ,עו"ד ,מפרק

ד"ר סקלרבסקי ויטלי
)ח"פ (51-329310-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן גיאת ,מס' רישיון
 ,37949מרח' דרך התפוצות  ,54רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אלעד יועצים לאקטואריה ופנסיה בע"מ
)ח"פ (51-237378-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דל ,ת"ז
 ,059567776מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דל ,עו"ד ,מפרק

יציבה השקעות בע"מ
)ח"פ (51-142223-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דל ,ת"ז
 ,059567776מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דל ,עו"ד ,מפרק

רונן גיאת ,עו"ד ,מפרק
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סמל יועצים לביטחון סוציאלי בע"מ

פנורמה כיפופי זכוכית בע"מ

)ח"פ (51-204920-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דל ,ת"ז
 ,059567776מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-260590-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.11.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל מרום ,ת"ז
 ,051821148מרח' השניים  ,6גבעתיים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אשר דל ,עו"ד ,מפרק

מיכאל מרום ,מפרק

סמל אחזקות והשקעות בע"מ

לבן  77בע"מ

)ח"פ (51-233309-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דל ,ת"ז
 ,059567776מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-355693-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניסן כוחי ,מרח'
עליאש 8ד' ,ירושלים  ,94586טל'  ,02-6231496למפרק החברה.

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

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

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

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

אשר דל ,עו"ד ,מפרק

ניסן כוחי ,עו"ד ,מפרק

קורקס דירות )כ.ס (19 .בע"מ

ה.ג .יועצים בע"מ

)ח"פ (51-098792-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנטוני ווקס ,מרח'
אחוזה  ,96רעננה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-336453-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלן שוובר ,ת"ז
 ,312702780מרח' שמואל נתן  ,12/1גבעת משואה ,ירושלים,
למפרק החברה.

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

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

כהן פתרונות בע"מ

)ח"פ (51-192923-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורו"ח ניר זרבל ,מרח'
הולנד  ,16ת"ד  ,2115עפולה  ,18100טל'  ,050-2486010למפרק
החברה.

)ח"פ (51-378559-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי בהחלטה בכתב מיום ,24.12.2008
קיבלו בעלי המניות של החברה הנ"ל ,לאחר שהגישו תצהיר על
כושר פירעון ,החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבר
כהן ,ת"ז  ,043137801מרח' העצמאות  ,46פתח תקוה  ,49379למפרק
החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ניר זרבל ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אורית קופת תגמולים לעצמאיים
ליד בנק המזרחי המאוחד
)ח"פ (52-003538-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי בן–גל ,מבית
מזרחי טפחות ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

נוי י.פ .בע"מ
)ח"פ (51-265168-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2003התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה נוי ,מרח' הרברט
סמואל  ,40חדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פנינה נוי ,מפרקת
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אילמו עבודות שיש בע"מ
ח"פ 51-170612-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2008לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילן סולומון ,ת"ז  ,56113152מרח' קפלינסקי  ,15ראשון לציון,
למפרק החברה.
אילן סולומון ,מפרק

רולס יוסף בע"מ
ח"פ 51-073859-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2008לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רולס,
ת"ז  ,01396282מרח' יונק הדבש  ,6קדימה ,למפרק החברה.
יוסף רולס ,מפרק

מ.ע .שרון בע"מ
)ח"פ (51-117506-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.12.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון מאיר ,למפרק החברה.
שרון מאיר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5897י"ב בטבת התשס"ט8.1.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

