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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף )24ב( לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני מודיע
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ג' בשבט
התשס"ט ) (28.1.2009ועל שובו ביום ז' בשבט התשס"ט ).(1.2.2009
1

י' בשבט התשס"ט ) 4בפברואר (2009
)חמ (3—1300
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

__________
1

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )23ב( לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח ,11988-אני ממנה ועדה לפטורים ולמיזוגים בהרכב
כלהלן:
חברים נציגי הציבור:
דוד ברודט  -יושב ראש הוועדה

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ו בשבט התשס"ט ) 9בפברואר (2009
)חמ (3—95
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דב מישור

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  - 356סוכר ,מיולי ;1991
במקומו יבוא:
ת"י  - 356סוכר מפברואר .2009
במקומו יבוא:

פרופ' ג'פרי קנטור

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871

יוסף דנקונה
יצחק קמחי
תומר מוסקוביץ

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

תוקף המינויים לתקופה של שלוש שנים מיום ה' בטבת
התשס"ט ) 1בינואר .(2009
ד' בכסלו התשס"ט ) 31בדצמבר (2008
)חמ (3—682
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  2302חלק  - 1חומרים ותכשירים מסוכנים :סיווג ,אריגה,
תיווי וסימון ,מיוני ;2004
במקומו יבוא:
ת"י  2302חלק  - 1חומרים ותכשירים מסוכנים :מיון ,אריזה,
תיווי וסימון מפברואר .2009
ת"י  2302חלק  - 2חומרים ותכשירים מסוכנים :הובלה-סיווג,
אריזה ,תיווי וסימון ,מיוני ;2004
__________

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
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לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ת"י  - 1546מציתים :דרישות בטיחות ,מפברואר .2009

חברים עובדי המדינה:

__________

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

ת"י  - 1546מציתים :דרישות בטיחות ,מינואר ;2005

ד"ר מימון דהן

1

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871

ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

מינוי ועדה לפטורים ולמיזוגים

1

במקומו יבוא:
ת"י  2302חלק  - 2חומרים ותכשירים מסוכנים :הובלה-מיון,
אריזה ,תיווי וסימון ,מפברואר .2009

ט"ו בשבט התשס"ט ) 9בפברואר (2009
)חמ (3—95
אליהו ישי
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  1271חלק  - 15.1ריהוט :כיסאות גבוהים לילדים  -דרישות
בטיחות ,מספטמבר  1994ותיקון מס'  1מנובמבר ;2000
במקומו יבוא:
ת"י  14988חלק  - 1כיסאות גבוהים לילדים :דרישות בטיחות,
מפברואר .2009
ת"י  562חלק  - 1בטיחות צעצועים :תכונות מכניות ופיזיקליות,
מפברואר ;2006
במקומו יבוא:
ת"י  562חלק  - 1בטיחות צעצועים :תכונות מכניות ופיזיקליות,
מפברואר .2009
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות ,מדצמבר 1995
וגיליון תיקון מס'  1מאוגוסט ;2002

תוקפה של ההסמכה עד ליום ט"ז בשבט התש"ע ) 31בינואר
 ,(2010וכל עוד מקבל ההסמכה משמש במשרתו האמורה.

במקומו יבוא:
ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות ,מפברואר .2009

י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר (2009
)חמ (3—439
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ו בשבט התשס"ט ) 9בפברואר (2009
)חמ (3—95
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 428סירי לחץ ,מדצמבר  ,1961גיליון תיקון מס'  1ממרס
 ,1978גיליון תיקון מס'  2מנובמבר  ,1978תיקון טעות
מנובמבר  1979ותיקון מס'  3ממרס ;1997
במקומו יבוא:
ת"י  - 428סירי לחץ ,ממרס .2009
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
ט"ו בשבט התשס"ט ) 9בפברואר (2009
)חמ (3—95
אליהו ישי
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

מינוי חברי ועדה מייעצת
לפי חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק פיקוח על ייצוא של
בעלי חיים ושל תוצרת מן החי ,התשי"ז) 11957-להלן  -החוק(,
אני ממנה את המפורטים להלן לחברי ועדה מייעצת לעניין
התקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
)דגים ,יענים ,דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים( ,התשנ"ח-
:21998
) (1ד"ר אליעזר ניל"י ,רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים
מן החי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר  -יושב ראש;
) (2ד"ר בוריס יעקובסון וד"ר שלמה גראזי  -מהשירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
) (3זאב פייקובסקי ,ת"ז  ,003600459אריה גרשון ,ת"ז ,52868148
אריה מלכין ,ת"ז  ,30490031מייק ון חרדנברוק ,ת"ז ,309999068
ויאיר שוורץ ,ת"ז  - 0687957981נציגי ציבור יצרני התוצרת
מן החי ומשווקיה.
י"ד בשבט התשס"ט ) 8בפברואר (2009
)חמ (3—851
__________
1
2

ס"ח התשי"ד ,עמ' .44

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ק"ת התשנ"ח ,עמ' .718

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ב( לחוק רשות
שדות התעופה ,התשל"ז ,11977-מיניתי מחדש את ששי שילה
לתקופה נוספת לחבר במועצת הרשות מקרב נציגי הציבור.

2

הסמכה
לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  55לחוק מועצת הצמחים )ייצור
ושיווק( ,התשל"ג) 11973-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את פקחי
מועצת הצמחים ששמותיהם מופיעים להלן ,לערוך חקירות
לשם מניעת עבירות על החוק או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו
רשאים להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה לפי
סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(:2
מס' זהות
השם
________________________
51519163
נח יהודה
53803722
מתיאני אחמד
51815769
אליהו ביטון
62016647
שלמה להב
58097874
יאיר כהן
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;310התשס"ג ,עמ' .436
 2חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

כ"א בשבט התשס"ט ) 15בפברואר (2009
)חמ (3—421
__________
1
2

ס"ח התשל"ז ,עמ' .182

שאול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשס"ה ,עמ' .2227

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14בא 6לחוק שירותי
הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל"א ,11971-התעריפים
לרכישת חלקת קבר מחיים ,המפורטים בחלק א' בתוספת ,הם
החל ביום ה' בטבת התשס"ט ) 1בינואר  (2009כלהלן:
__________
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130י"פ התשס"ח ,עמ' .4467
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תעריפים
)בשקלים חדשים(
החברה קדישא
12,783
בירושלים למעט בחלקות הקבורה של
החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים

החברה קדישא
במגדל העמק

תעריפים
)בשקלים חדשים(
4,045

במודיעין

4,045

באשקלון

6,893

במזכרת בתיה

3,293

באשדוד

5,079

במטולה

4,045

באופקים

4,045

במנחמיה

3,293

באבן יהודה

3,608

במעלות

4,045

באור עקיבא

3,608

במצפה רמון

4,116

באילת

4,045

במיתר

3,293

באריאל

4,045

בנהריה

3,383

בבאר שבע

7,026

בנס ציונה

8,004

בבאר יעקב

3,293

בנצרת עילית

6,837

בבית דגן

3,293

בנשר

3,430

בבית שאן

4,045

בנתיבות

3,293

בבית שמש

5,500

בנתניה

8,221

בבנימינה

3,293

בסביון

3,293

בבני עייש

3,293

בעומר

3,293

בגבעת עדה

3,293

בעפולה

3,745

בגדרה

4,045

בעכו

4,867

בגן יבנה

3,293

בערד

4,045

בדימונה

4,045

בעתלית

3,608

בהרצליה

12,783

בפרדס חנה

3,211

בהוד השרון

3,427

בפתח תקוה

7,505

בזיכרון יעקב

3,293

בפרדסיה

3,608

בחדרה

7,391

בצפת

6,936

בחצור הגלילית

4,045

בקרית מוצקין

4,388

בטירת הכרמל

4,045

בקרית אתא

5,016

בטבריה

6,946

בקדימה

3,528

ביבנאל

4,045

בקיסריה

3,293

ביקנעם

4,045

בקרית בארבע

3,293

ביבנה

8,162

בקרית טבעון

3,264

ביהוד

4,269

בקרית עקרון

3,293

בכפר סבא

11,009

בקרית ביאליק

4,444

בכפר חסידים

4,444

בקרית גת

3,232

בכפר יונה

3,373

בקרית ים

4,444

בכפר תבור

3,293

בקרית מלאכי

3,293

בכרמיאל

4,045

בקרית שמונה

4,045

בלוד

6,552

ברמלה

6,553
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תעריפים
)בשקלים חדשים(
3,694

החברה קדישא
בראש העין
ברעננה

12,045

ברחובות

9,588

ברחובות  -מרמורק  -שעריים

9,588

בראש פינה

3,293

ברמת השרון

4,045

ברמת ישי

3,293

התשלום מכוח הוראת התשלום על סף מסוים ,כפי שייקבע
מזמן לזמן על פי כללי המערכת ,הבנק יפצל את הוראת
התשלום בהתאם לכלל  5.1.2לכללי המערכת לכמה הוראות
תשלום ,וייתכן כי כתוצאה מפיצול זה לא יירשמו במערכת,
באותו היום ,כל הוראות התשלום שניתנו והמתייחסות לאותה
עסקה; במקרה שכזה ,כלל ) 5.3 (bלכללי המערכת קובע כי
חיובי המשתתפים שהם צד לעסקה ייחשבו כחיובים שקוימו
על ידי ביצוע סופי של הוראת התשלום שניתנה ביחס לאותה
עסקה בספרי הבנק ,אך רק אם כך סוכם בין אותם משתתפים.
ט"ז בשבט התשס"ט ) 10בפברואר (2009
)חמ (3—3798
סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

בראשון לציון

11,038

בשדרות

4,045

בשלומי

4,045

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום
עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי
מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

בשבי ציון

3,293

לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב
בשיקים( ,התשנ"ב1992-

בתל–מונד

4,045

בחברות הקדישא במועצות האזוריות
ובהתיישבות ,אשר אינן מפורטות לעיל

4,416

קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
חברה קדישא

4,416

י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר (2009
)חמ (3—3050
יצחק כהן
השר לשירותי דת

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את עורכת הדין מרים יפעתי )חלאוי( ,ת"ז ,024457715
לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז
המרכז ,החל ביום ה' באדר התשס"ט ) 1במרס .(2009
י' בשבט התשס"ט ) 4בפברואר (2009
)חמ (3—64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על מועד
לפי סעיף  14לחוק מערכות תשלומים ,התשס"ח2008-
בהתאם לסעיף )14ב( לחוק מערכות תשלומים ,התשס"ח-
 ,12008אני מודיע כי חיוב שבשלו התקבלה הוראת תשלום
במערכת ) (Continuous Linked Settlement) CLSלהלן
 המערכת( ,ייחשב כחיוב שקוים בין המשתתפים במערכתבמועד זיכוי וחיוב החשבונות של המשתתפים במערכת,
שהם צדדים לעסקה שמכוחה ניתנה הוראת התשלום )להלן
 העסקה( ,בבנק ) CLSלהלן  -הבנק(; ואולם אם עלה סכום__________
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .184

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף )7ג( להוראות הבנקאות )שירות
לקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים( ,התשנ"ב ,11992-אני קובע
כי ייווסף יום עסקים בנקאי ,לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין
אי–כיבוד שיק ,בסניף הבנק כמפורט להלן:

שם
ומקום
כפר
קאסם

שם הבנק
בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ

יום
המנוחה
השבועי

תוספת של יום
אחד להחזרות לגבי
ממסרים שהוצגו
ביום

שישי

חמישי

כ' בחשוון התשס"ט ) 18בנובמבר (2008
)חמ (3—2398
__________
 1ק"ת התשנ"ב ,עמ' .1481

רוני חזקיהו
המפקח על הבנקים

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  5352חלק  - 2צינורות ואבזרים מפלסטיק  -מערכות צנרת
פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים  -סדרה מטרית
 דרישות :אבזרים לחיבור בריתוך ,מינואר ;2009ת"י  5352חלק  - 3צינורות ואבזרים מפלסטיק  -מערכות צנרת
פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים  -סדרה מטרית -
דרישות :אבזרים לחיבור מכני )לרבות אבזרי מעבר מפוליאתילן
מצולב למתכת( ,מינואר .2009
ד' בשבט התשס"ט ) 29בינואר (2009
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
__________
התקנים ישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  466חלק  - 1חוקת הבטון :עקרונות כלליים ,גיליון תיקון
מס'  2מינואר  2009למהדורה מיוני  2003ולגיליון התיקון
מדצמבר ;2005
ת"י  1920חלק  - 1טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של
מלט לטיח ,גיליון תיקון מס'  2מינואר  2009למהדורה מיוני
 1997ולגיליון התיקון מיוני ;2000
ת"י  1920חלק  - 2טיח :מערכת הטיח באתר ,גיליון תיקון מס' 1
מינואר  2009למהדורה מאוקטובר ;2002
ת"י  4422חלק  - 1פרטי מסגרות למקלטים :פריטים למקלטים
שאינם מרחבים מוגנים  -דרישות ,בדיקות והתקנה ,גיליון
תיקון מס'  1מינואר  2009למהדורה מאוגוסט ;2001

ת"י  - 5020בטיחות סוללות שניוניות )נטענות( ביתיות ומסחריות.
ד' בשבט התשס"ט ) 29בינואר (2009
)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
התקנים ישראלי

תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית
)מעודכן( לשנת הכספים 2008
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות) 1להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית
)מעודכן( לשנת התקציב  2008שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ת"י  4422חלק  - 2פריטי מסגרות למקלטים :פריטים למרחבים
מוגנים  -דרישות ובדיקות ,גיליון תיקון מס'  2מינואר 2009
למהדורה ממרס  2007ולגיליון התיקון ממאי ;2008

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

87,300,000
100,000
5,100,000
2,689,000
47,700,000
119,889,000

ד' בשבט התשס"ט ) 29בינואר (2009
)חמ (3—96

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים
סך הכל תקבולי ממשלה

20,880,000
30,842,000
1,925,000
18,614,000
2,450,000
74,711,000

ת"י  4422חלק  - 3פריטי מסגרות למקלטים :פריטים למרחבים
מוגנים  -התקנה ,גיליון תיקון מס'  5מינואר  2009למהדורה
מאוגוסט  2001ולגיליונות התיקון ממאי  ,2003ממרס ,2007
ממאי  2008ומיוני .2008

דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
__________
התקנים ישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:
ת"י  1225חלק  - 1חוקת מבני פלדה :כללי ,גיליון תיקון מס' 2
מפברואר  ,2009למהדורה מדצמבר  1998לגיליון התיקון
מנובמבר  2002ולתיקון הטעות ממאי .2003

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

194,600,000
17,500,000
212,100,000
212,100,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

י' בשבט התשס"ט ) 4בפברואר (2009

צד ההוצאות

)חמ (3—96
דורון טמיר
המנהל הכללי של מכון
__________
התקנים ישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

48,239,000
48,837,000
97,076,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

15,077,000
23,642,000
38,719,000

הודעה בדבר ביטול תקן
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:
__________
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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בשקלים חדשים

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

9,427,000
34,878,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

44,305,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

1,300,000
12,700,000
14,000,000
500,000
-

.7

סיגוי ורד

.8

כהן רמי

.9

מזור טוויג אורית.

י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר (2009
)חמ (3—2150
מירה מוסקוביץ
מנהלת הבחירות
ועד רובע יהוד-מונסון

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

194,600,000

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

17,500,000
212,100,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

212,100,000

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

כ"ה בטבת התשס"ט ) 21בינואר (2009
)חמ (3—360
אריה בר
המנהל הכללי של משרד הפנים

הודעה בדבר בחירת חברי ועד רובע עירוני-נווה מונסון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ"ה 1965-ולפי
תקנות העיריות )רובע עירוני-נווה מונסון( התשס"ו2006-
בהתאם לסעיף  46לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ"ה  ,11965ותקנה  10לתקנות העיריות )רובע עירוני-נווה
מונסון( ,התשס"ו ,22006-בבחירות לוועד רובע עירוני  -נווה
מונסון ,אושרה רשימת מועמדים אחת בלבד ,והיא:
רשימת "קולנו נווה"

קנ

)כינוי הרשימה(

)האות/יות(

ולפי הסעיף האמור הכרזתי ,על דעת ועדת הבחירות,
ביום י"ג בחשוון התשס"ט ) 11בנובמבר  ,(2008על המועמדים
המפורטים להלן כעל האנשים שנבחרו חברי ועד רובע עירוני
נווה מונסון:
.1

פולק איתן

2

נוה יואל

3

כהן רבקה

4

ושנהר אורית

.5

לברון בוניטה ברבה

.6

שפייזר רוני

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .248
 2ק"ת התשס"ו ,עמ' .419

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

") (45רח' מבצע קדש פינת רח' קהילת קיוב )שכ' נאות אפקה א'(
 בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים".י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר (2009
)חמ (3—3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585י"פ התשס"ח ,עמ'  571ועמ' .3194

הודעות לפי חוק לתכנון ולבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא3644/
שם התכנית :מרכז נווה עופר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' תא ,3644/שינוי לתכניות תא ,2603/תא/2603/א ,תא/ג,1/
כפיפות לתכנית תא/ע.1/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב–יפו .רח'
גרינבוים  .41 ,39 ,37מרכז נווה עופר הנמצא בפינת הרחובות
גרוסמן ,גרינבויים ושקד וגובל במזרח במגרשי מגורים שעל
חלקות  75 ,74בגוש  ;6993גושים וחלקות :גוש ,6993 :חלקה
במלואה ,67 :חלקי חלקות.81 - 79 :
מטרת התכנית :לחזק ולפתח את המרכז המסחרי של נווה
עופר כמוקד אורבני עשיר ומגוון בפעילויות ומשולב במגורים,
על ידי תוספת של  66יחידות דיור ו– 640מ"ר למסחר ושימושים
בעלי אופי ציבורי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת אזור מגורים ג' ומסחר
לתוספת של  66יח"ד בשטח עיקרי של עד  8,580מ"ר בבניין
בן  16קומות  +קומה חלקית מעל מבנה קיים ,וכן תוספת של
 140מ"ר )שטח עיקרי( לשטח המסחר הקיים ,ו– 500מ"ר )שטח
עיקרי( לשימושים בעלי אופי ציבורי .2 .קביעת מגבלות בדבר
נפחי בניה מרביים שיותרו לבניה מעל כל אחד מהבניינים
הקיימים .3 .קביעת מס'מקומות חניה תת–קרקעיים מחייבים,
וקביעת אזורי חניה מותרים .4 .קביעת תנאים למתן היתר
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך 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 בוועדה 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
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 אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' קא395/
שם התכנית :הגדלת שטחי שירות למרתף
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 אונו מופקדת תכנית מפורטת מס' קא ,395/שינוי
לתכנית תממ ,281/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו .שכ'
פסגת אונו; גבולות התכנית :ממערב :חלקה  ,40ממזרח :חלקה
 ,38מדרום :רח' רבין ,מצפון :רח' רפאל איתן; גושים וחלקות:
גוש ,6370 :חלקה במלואה.39 :
מטרת התכנית :קביעת הוראות לתוספת שטחי שירות
תת–קרקעיים באזור מגורים  1מיוחד ,מגרש .39
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עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת הוראות בדבר הגדלת
שטח מרתף ראשון מ– 70%תכסית מגרש ל– 80%תכסית מגרש.
 .2תוספת שטחי שירות למרתף בהיקף של  333מ"ר לצורך
מיתקנים טכניים ,מחסנים ,חניות ,מדרגות וכיו"ב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע
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 בוועדה המחוזית ,בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות .14:00-11:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל' .03-5356840
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רג1381/
שם התכנית :מגורים ,רח' השוטרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' רג,1381/
שינוי לתכניות רג/340/ג ,3/1/רג/340/ג ,3/רג/מק/340/ג,1/11/
רג/מק/340/ג ,11/רג/340/ג ,21/רג ,340/רג/340/ג ,רג/מק/340/ג,9/
רג/מק/340/ג ,6/רג/340/ג ,1/רג/מק/340/ג/21/א ,כפיפות לתכניות
רג/340/ג ,19/רג/340/ג ,15/רג/מק/340/ג.17/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב השוטרת ;9
גבולות התכנית :מצפון :רחוב השוטרת )חלקות  ,(508 - 349מדרום:
חלקה  ,801ממערב :חלקה  ,502ממזרח :חלקה  ;504גושים וחלקות:
גוש ,6127 :חלקה במלואה.503 :
מטרת התכנית .1 :תוספת זכויות בניה .2 .תוספת  2קומות
מעל בניין קיים של  4קומות וקומת גג .3 .תוספת  3דירות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :להוסיף זכויות בניה בשיעור
של  218מ"ר שטח עיקרי ו– 100מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה
הקובעת לבניין .2 .לקבוע סך הכל זכויות בניה של  900מ"ר
שטחים עיקריים ו– 488מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה
הקובעת לבניין .3 .להוסיף  2קומות ,גובה הבניין יהיה  6קומות
טיפוסיות מעל לקומת עמודים וקומת גג חלקית שתיבנה
בנסיגה מקו הבינוי בחזית הראשית .4 .להוסיף  3יח"ד ,סך הכל
תהיינה בבניין  13יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5833התשס"ח ,עמ'  ,4002בתאריך
.21/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב–יפו

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפ/1925/א
שם התכנית :תוספת ייעוד מסחרי ,שינוי קווי בניין,
וקביעת הוראות וזכויות בניה ,רח' הרצל 97
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/1925/א ,שינוי לתכניות
חפ/1400/יב ,1/חפ/1400/יב ,4/חפ/מק/1400/גב ,חפ ,61/חפ/
/229ה ,1/חפ ,363/חפ/229/ה ,חפ/1400/יב ,כפיפות לתכניות
חפ/1400/פמ ,חפ/229/י ,1/חפ/1400/שש ,חפ/229/ד ,חפ/229/י,
חפ/1400/תט ,חפ/229/י.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .בין הרחובות
הרצל ,הקישון ,יל"ג ,מול הרבנות חיפה .שכונת הדר הכרמל,
רח' הרצל  ,97ורח' יל"ג  ;6גושים וחלקות :גוש ,10864 :חלקי
חלקה.41 :
מטרת התכנית :שינוי ייעודי קרקע ומתן הוראות וזכויות
בניה למגורים מעורב עם מסחר לצורך הקמת סופרמרקט.
ומגורים מעל חניון.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים ג' לפי
תכנית מאושרת למגורים ומסחר .ב .קביעת הוראות וזכויות
בניה .ג .הרחבת דרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל' .04-8356807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ2097/
שם התכנית :תחנת משנה ביכורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' חפ ,2097/שינוי
לתכניות חפ ,423/חפ.1400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רח' ביכורים.
בסמוך למרכז הספורט מכבי ולבית ספר עירוני ה'; גושים
וחלקות :גוש ,10808 :חלקה במלואה ,69 :חלקי חלקה.72 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח פרטי פתוח
לשטח בעבור תחמ"ש .ב .קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה
לתחמ"ש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100
לחוק ,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 התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חכ/9/י
שם התכנית :קיבוץ מעגן מיכאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' חכ/9/י ,שינוי
לתכניות משח ,19/חכ/9/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעגן מיכאל .ממערב
לדרך מס'  2ועד חוף הים ומצפון לג'סר אלזרקא; גושים וחלקות:
גוש ,10970 :חלקות במלואן ,25 - 21 ,19 - 16 ,14 ,12 - 6 :חלקי
חלקה .5 :גוש ,10971 :חלקות במלואן ,21 ,16 - 10 ,8 - 4 :חלקי
חלקות .22 ,20 - 17 :גוש ,10972 :חלקי חלקה .9 :גוש,10973 :
חלקה במלואה ,34 :חלקי חלקות.33 ,31 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19 ,14 :
מטרת התכנית :א .לאפשר הגדלת מס'יח"ד בקיבוץ מעגן
מיכאל כלהלן :יח"ד קיימות  ,432 -יח"ד מוצעות ,168 -
סך הכל יח"ד  .600ב .הרחבת שטחי המגורים ,אזור התעשיה
ואזור מבני המשק .ג .איתור שטחים לאתר למבני ציבור ,מרכז
אזרחי ,שטחי נופש ,מיתקנים הנדסיים ושטחים פתוחים.
ד .הסדרת דרך הגישה לבית הספר האזורי ,ומערכת דרכים
פנימית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע :מאזור
חקלאי לאזור מגורים ,לשטח פרטי פתוח ,לשטח למבני משק,
לאתר לבניין ציבורי משולב בשטח ציבורי פתוח ,לאזור נופש
ותיירות כפרית ולדרכים .מאזור מבני משק למיתקנים הנדסיים.
מאזור מגורים לשטח חקלאי ,שטח פרטי פתוח ,אזור נופש
ותיירות כפרית ,מרכז אזרחי ומבני משק .מאזור תעשיה לשטח
פרטי פתוח ושטח למבני משק .מדרכים לתעשיה ,לשטח פרטי
פתוח ,לאזור מגורים ולשטח חקלאי .ב .קביעת הוראות בניה
ופיתוח השטח ,כולל התשתיות.
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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 חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טל'
.04-8136213
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 מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מ378/
שם התכנית :אום אלואויאת  -הגדלת אחוזי בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
מ ,378/שינוי לתכניות מ/מק ,18/מ ,289/מ.174/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שכונת אום אלואויאת
 מערב באקה; גושים וחלקות :גוש ,8769 :חלקי חלקות.37 ,3 :מטרת התכנית :רישוי מבנה קיים והגדלת אחוזי בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה לפי הקיים.
ב .יצירת בסיס חוקי לרישוי בניה קיימת לפי הקיים בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5831התשס"ח ,עמ'  ,3904בתאריך
.10/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה אלונה ,ד"נ חפר  ,37845טל'  ,04-6177307וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ534/
שם התכנית :שטח ציבורי ואדי אלנסור ,אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ ,534/שינוי
לתכניות ג ,400/ענ.570/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם .שכונת
ואדי אלנסור; גושים וחלקות :גוש ,20408 :חלקי חלקות,2 ,1 :
 .52 ,13 ,12 ,8 ,7 ,5גוש ,20409 :חלקי חלקות,20 - 18 ,15 ,14 :
.104 ,99 ,28 ,24 - 22
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי לאתר לבנייני
ציבור ולדרך לשם השלמת דרך מס' .3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/04/2008ובילקוט הפרסומים  ,5781התשס"ח ,עמ' ,2102
בתאריך .28/02/2008
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,עארה ,ערערה  30025טל'  ,04-6351789וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש934/
שם התכנית :מתחם מגורים מגור אור עקיבא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,934/שינוי לתכניות
ש/304/א ,חפאג ,556/ג ,926/ש.247/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא .מזרח
אור עקיבא; גושים וחלקות :גוש ,10199 :חלקי חלקות,7 ,6 :
 .70גוש ,10629 :חלקי חלקה .9 :גוש ,10646 :חלקות במלואן:
 ,200 ,199 ,192 ,191 ,189 ,188 ,46 ,45 ,20 - 17חלקי חלקות:
 .194 ,193 ,190 ,185 ,183 ,181 ,180 ,171 ,26 ,14גוש ,12673 :חלקי
חלקה.131 :
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים בת  388יח"ד
בצפיפות ממוצעת של  11.4יח"ד לדונם בשטח התכנית.
ב .איחוד וחלוקה של מגרשים שלא בהסכמת הבעלים .ג .קביעת
מערכת דרכים כולל הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית
בת–תוקף ,וקביעת מערך דרכים חדש .ד .שינוי ייעוד מאזור
תעשיה לאזור מגורים ב' ,לאזור מגורים ג' ,לשטח לבנייני ציבור,
לשטח ציבורי פתוח ,לשבילים ולדרכים .ה .קביעת זכויות
והוראות בניה ,קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל שלבי
ביצוע ,קביעת הוראות בנושאים סביבתיים ותנאים 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 חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/414/ה
שם התכנית :תוספת שטחים והסדרת הוראות בניה
בשכונת יפה נוף ,פרדס חנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ש/414/ה ,שינוי לתכניות ש/414/ד ,ש/414/ב/במ.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה-כרכור.
שכונת יפה נוף ,פרדס חנה; גושים וחלקות :גוש ,10124 :חלקה
במלואה.18 :
מטרת התכנית :א .תוספת שטחי שירות  -גגוני כניסה,
סגירת נישות ,קירוי יציאה לגינה ,מחסנים כשטחי שירות.
ב .קביעת קווי בניין לגגוני כניסה ,לקירוי משטח מרוצף ומחסן.
ג .תוספת  3%שטח עיקרי שמטרתו סגירת פינות מבנה )שנקבעו
לפי הבינוי המקורי( ,וקירוי מרפסות בקומה א' וצירופם
לשימושים העיקריים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/04/2008ובילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' ,2745
בתאריך .13/05/2007
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

הולכה למי הזנה בקרקעית הים .ב .פירוט ייעודי הקרקע להתפלת
מי ים ולפרוזדורי צנרת לפי תמא/34/ב 2/לרמת תכנית מפורטת
שמכוחה יהיה ניתן להוציא היתרי בניה ולהפעיל מיתקן התפלה
למי ים ,כולל מערך הפרוזדורים ההנדסיים למי הזנה ,למי רכז
ולמים מותפלים .ג .התאמת ייעוד הקרקע שטח לתשתיות בים
לפי תמא/34ב 2/לייעוד הקרקע רצועת תשתיות לפי נוהל מבא"ת.
ד .קביעת התנאים למתן היתר בניה .ה .קביעת התנאים להקמה
ולתפעול של מכלול המיתקנים הדרושים למיתקן ההתפלה בים
וביבשה .ו .קביעת הוראות למזעור הפגיעה באיכות הסביבה
והנוף בים וביבשה ,ולמניעת מטרדים ומפגעים.
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-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.
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-מחוזי  -מחוז המרכז )שטח גלילי(

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מח277/
שם התכנית :מיתקן התפלת מי ים ,אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' מח ,277/פירוט
לתכנית תמא/34/ב.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד  -מימי החופים
מצפון לעיר אשדוד; קואורדינטה  ,X166,250קואורדינטה
 ;Y642,375גושים וחלקות :גוש ,2350 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .השלמת תכנית מס'  124/101/02/3מיתקן
התפלה למי ים אשדוד ,המיתקן דרוש להרחבת מקורות המים
השפירים הזמינים למדינת ישראל ,בהתאם לתכנית מיתאר
ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים  -תמא/34ב ,2/ובהתאם
להחלטת הממשלה מיום  .26.08.2007ב .קביעת התנאים להקמה
ותפעול של המיתקנים הנמצאים בתחומי מחוז המרכז והדרושים
למיתקן התפלה למי ים באשדוד ,החל מנקודת יניקת מי ההזנה
בים ,דרך מערכות ההולכה עד הנקודה שבה הצנרת חוברת
לתחום מחוז הדרום .ג .קביעת התנאים לפיתוח השלב הראשון של
מיתקן ההתפלה ושל פרוזדורי הצנרת הדרושים להפעלתו באופן
שיאפשר הולכת צנורות נוספים בעתיד בפרוזדורי הצנרת בעבור
מלוא תפוקת המים המותפלים באתר בהיקף של  150מלמ"ש.
ד .מזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף בים וביבשה ומניעת
מטרדים ומפגעים.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעה מפורטת של השימושים
המותרים ,התנאים וההוראות להקמת ראשי יניקה והנחת צינורות

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/52/א1/
שם התכנית :מחקלאי לאזור מגורים א' ולמגורים ב',
רחובות הכשרות ויורדי הים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/52/א.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון  -גני צבי.
הרחובות הכשרות ,יורדי הים מס' 18 ,18א; גושים וחלקות:
גוש ,6443 :חלקה במלואה.31 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לאזור
מגורים א' ולאזור מגורים ב' ,קביעת דרכים ,דרכים משולבות
ושטח ציבורי פתוח .ב .קביעת מס' יחידות דיור ,סך הכל
 26יח"ד .ג .קביעת זכויות והוראות בניה .ד .קביעת תנאים
להיתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5619התשס"ז ,עמ' ,1262
בתאריך .24/01/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' ,09-7759666
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/17/600/א16/
שם התכנית :מגורים א'  -גיל עמל ,הוד השרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/17/600/א ,16/שינוי לתכניות הר ,1/302/הר,2/302/
הר ,3/302/כפיפות לתכניות הר/במ/17/600/א ,4/הר/מק/
/160ת/8/ב ,הר/במ ,600/הר/מק ,1/1001/הר ,1002/הר,1001/
הר/160/ת ,4/הר/160/ת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון.
רח' ששת הימים  .4שכ' גיל עמל; קואורדינטה מערב 673/850
מזרח  ,Y -קואורדינטה דרום  ,192/150צפון  ;X -גושים
וחלקות :גוש ,6657 :חלקה במלואה .80 :מגרשים6657/80 :
בהתאם לתכנית במ.600/
מטרת התכנית .1 :תוספת  2יחידות למגרש .2 .תוספת שטח
עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת  2יחידות דיור למגרש.
 .2תוספת שטח עיקרי .3 .שינוי קו בניין אחורי .4 .קביעת הוראות
לזכות מעבר ליחידות דיור אחוריות .5 .קביעת הוראות וזכויות
בניה בעבור  3יחידות דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5815התשס"ח ,עמ' ,3330
בתאריך .05/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' ,09-7759666
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' טב3319/
שם התכנית :שינוי ייעוד מקרקע פרטית למגורים לשב"צ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' טב ,3319/שינוי
לתכניות טב ,2505/טב.13/1111/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה .שכ' צפונית;
קואורדינטות  ;201500 ,686600 ;201725 ,686050תיאור המקום:
שטחים בצפון העיר טייבה ,האזור נקרא אזור פרדיסיה; גושים
וחלקות :גוש ,8031 :חלקי חלקה .21 :גוש ,8048 :חלקי חלקות,4 :
 .17 - 14גוש ,8049 :חלקי חלקות.29 ,28 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מקרקע פרטית למגורים לשטח
בנייני ציבור ,ושינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לקרקע פרטית
למגורים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מקרקע פרטית
למגורים לשב"צ ,שינוי ייעוד שצ"פ לקרקע פרטית למגורים.
 .2שינוי ייעוד שצ"פ לדרך .3 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה ,טייבה  ,40400טל' .09-7992808
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 טירה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית מס' טר2590/
שם התכנית :ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג',
קביעת הוראות בניה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' טר ,2590/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  02/02/2005ובילקוט הפרסומים  ,5384התשס"ה ,עמ'
 ,2172בתאריך  ,29/03/2005שינוי לתכנית טר/במ.3003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה; גושים וחלקות:
גוש ,7765 :חלקי חלקות.37 - 35 :
מטרת התכנית .1 :הצרת דרך משולבת ושינוי ייעודה
לשביל .2 .קביעת הוראות וזכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טירה ,טירה  ,44915טל'  ,09-7938914בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/37/1/ג
שם התכנית :שינוי ייעוד ממסחר ושצ"פ למגורים ב',
שצ"פ ודרך משולבת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/37/1/ג ,שינוי
לתכנית כס/37/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,הר תבור
 ;119-117קואורדינטה  ,X676-228קואורדינטה ;Y193-046
גושים וחלקות :גוש ,6434 :חלקה במלואה.491 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מסחרי ושטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים ב' ,שטח ציבורי פתוח ודרך משולבת.
 .2קביעת זכויות בניה .3 .קביעת קווי בניין ,תכסית ,גובה ,±0.00
וגובה קומת המרתף.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

עיקרי הוראות התכנית :האזור בייעוד מסחר ישונה לאזור
מגורים ב' .צורת המגרש תשונה כדי שתתאים לייעוד המוצע
הכולל שינוי צורת שטח השטח הציבורי הפתוח בתחום
התכנית והפיכת חלק ממנו לדרך משולבת .המגרש מיועד לשתי
יח"ד במסגרת בית דו–משפחתי .הנחיות הבינוי לפי תכנית
כס/37/1/א .קווי הבניין לפי הרשום בתשריט .גובה קומת
המרתף נטו  2.60 -מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,135כפר סבא
 ,44100טל' .09-7649175
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחבי תכנון מקומיים לוד ורמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מח/153/ב
שם התכנית :כביש  44הסדרת הפרדה מפלסית בין
מסילת ברזל לוד-נען לכביש מס'  44ברמלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
מח/153/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כביש  - 44הסדרת
הפרדה מפלסית בין מסילת הברזל לוד-נען לכביש מס' 44
ברמלה; גושים וחלקות :גוש ,4338 :חלקות במלואן,32 ,29 :
 ,67 ,64 ,55 ,44 ,41חלקי חלקות,43 ,42 ,31 ,30 ,28 ,24 ,22 ,19 :
 .68 ,62 ,61 ,58 ,50 - 48 ,46 ,45גוש ,4345 :חלקה במלואה,27 :
חלקי חלקות .32 ,25 ,5 ,4 ,1 :גוש ,4346 :חלקה במלואה,496 :
חלקי חלקות .505 ,498 ,497 ,495 ,467 ,338 ,66 ,65 ,62 :גוש,5148 :
חלקות במלואן ,21 ,10 :חלקי חלקות.22 ,20 ,18 ,17 ,11 ,9 ,5 ,4 :
גוש ,5889 :חלקי חלקות.65 ,59 ,57 :
מטרת התכנית .1 :הסדרת הפרדה מפלסית על דרך מס' 44
בין מסילת לוד-נען ורחוב החשמונאים ברמלה .2 .שינוי ייעודי
קרקע משטחים בייעוד חקלאי ,שטח ציבורי פתוח ושמורת
טבע  -לדרך .3 .לקבוע הנחיות להקמת גשרים ,גשרונים,
תעלות ,גדרות ,קירות תומכים ,קירות אקוסטיים ,סוללות
עפר ,וכן לביצוע כל עבודות חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים
בסלילת הכביש .4 .קביעת קו בניין לפי המסומן בתכנית בקו
כחול רציף .5 .סגירת וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
 .6הסדר הסתעפויות ומחלפים .7 .קביעת הוראות לטיפול נופי,
שיקום סביבתי ,שיקום והפחתת מפגעי רעש .8 .קביעת מבנים
להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/03/2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס"ז ,עמ' ,3677
בתאריך .18/05/2007

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לוד ,כיכר קומנדו  ,1לוד  ,71104טל'  ,08-9279967ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה ,שד' ויצמן  ,1רמלה
 ,72100וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת84/800/
שם התכנית :מגורים ומסחר במטרופול  -נוף הטיילת
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 ,84/800/שינוי
לתכניות נת ,1/343/נת/100/ש ,1/נת ,17/343/נת ,343/כפיפות
לתכנית נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .בין הרחובות
גד מכנס וראשון לציון מרכז העיר; קואורדינטה ,Y186.067 -
קואורדינטה  ;X692.760 -גושים וחלקות :גוש ,8263 :חלקות
במלואן ,24 ,23 :חלקי חלקה.117 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לאזור המעורב
למגורים ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים בחלק מתחום התכנית לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק
התכנון והבניה .ב .שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' ודרך לאזור
מעורב מגורים ומסחר .ג .שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לדרך.
ד .תוספת יחידות דיור מ– 25יח"ד ל– 49יח"ד ,ותוספת  48יח"ד
לשטח מסחר .ה .תוספת קומות ממרתף  8 +קומות על עמודים
 +גג עד  4קומות מרתף  17 +קומות מעל  2קומות גבוהות
 +קומה טכנית חלקית .ו .תוספת שטחים עיקריים מ– 2,731מ"ר
ל– 6,200מ"ר למגורים  300 +מ"ר לשירותי פנאי  1,250 +מ"ר
למרפסות מקורות ,ותוספת שטחי שירות  450 +מ"ר למסחר.
ז .קביעת קווי בניין .ח .קביעת הוראות ומגבלות בניה .ט .קביעת
מבנים להריסה .י .קביעת זיקת הנאה להולכי רגל .יא .קביעת
זיקת הנאה למרתף חניה בתחום הדרך .יב .הבלטת מרפסות
מעבר לקו הבניין המזרחי לרח' ראשון לציון בשיעור של
 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 ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6נתניה ,42439
טל' .09-8603170
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי נתניה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' נת/2/537/ו
שם התכנית :שינוי ייעוד לאזור מגורים  1מיוחד,
שצ"פ ודרך קיימת

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת12/505/
שם התכנית :שכונת שלום אש ,פרויקט התחדשות
עירונית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' נת/2/537/ו,
שינוי לתכניות נת/96/7/400/ב ,נת ,2/537/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .הרחובות
לוי אשכול ,הראל וגבעתי; גושים וחלקות :גוש ,7932 :חלקות
במלואן ,544 ,466 ,465 :חלקי חלקות.541 ,539 ,538 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים מיוחד ,מגורים
מיוחד עם חזית מסחרית ,שטח ציבורי פתוח ודרך קיימת לאזור
מגורים  1מיוחד ,שטח ציבורי פתוח ודרך קיימת .ב .הפיכת חלק
מחלקה  466לשטח ציבורי פתוח .ג .הגדלת מס' יח"ד בחלקה
 465מ– 30יח"ד ל– 100יח"ד ,ובחלקה  466מ– 52יח"ד ל–125
יח"ד .ד .שינוי זכויות הבניה ,מס' קומות .ה .קביעת קווי בניין.
ו .ביטול חזית מסחרית במגרש  .465ז .הגדלת מס' קומות המגורים
במגרש  465מ– 7קומת  +גג ל– 27קומות מגורים  +קומות טכניות
 +קומת כניסה גבוהה ,ובמגרש  4661מ– 6קומות  +גג ל– 34קומות
 +קומה טכנית  +קומת כניסה גבוהה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5784התשס"ח ,עמ' ,2218
בתאריך .10/03/2008
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/39/547/א
שם התכנית :מגורים ,רח' רד"ק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/39/547/א ,שינוי לתכניות נת ,547/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רח' רד"ק ;19
קואורדינטה  ,X187/075קואורדינטה  ,Y691/425רחוב רד"ק ;19
גושים וחלקות :גוש ,8238 :חלקי חלקה.65 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות לדירה דרום מזרחית.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת שטח עיקרי של  51מ"ר
לדירה דרום מזרחית .ב .תוספת קומה מ– 2קומות על עמודים
ל– 3קומות על עמודים .ג.קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5790התשס"ח ,עמ' ,2588
בתאריך .02/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' הצורן  ,6נתניה  ,42439טל'  ,09-8603170וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת ,12/505/שינוי לתכניות פת/מק/6/2002/א ,פת,2000/
פת ,540/ביטול לתכניות פת/מק ,13/2002/פת.3/505/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .הרחובות
זאב אורלוב ויעקב קרול .שכ' שלום אש .רח' אורלוב-קרול;
קואורדינטות  ;666.600 ,188.600גושים וחלקות :גוש ,6362 :חלקות
במלואן ,65 ,63 ,62 ,60 - 50 :חלקי חלקות.64 ,26 ,25 ,15 ,11 :
מטרת התכנית :פרויקט התחדשות עירונית בשכונת שלום
אש.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים ,שטח
ציבורי פתוח ,שטח לבנייני ,ציבור ,דרך לייעוד מגורים מיוחד,
שטח לבנייני ציבור ,והרחבת רח' קרול ,סך הכל  750יח"ד.
 .2קביעת שטחים למגורים מיוחד ,שטח ציבורי פתוח ,שטח
פרטי פתוח ושטח לבנייני ציבור .3 .קביעת חניון תת–קרקעי.
 .4הרחבת דרך .5 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5787התשס"ח ,עמ' ,2441
בתאריך .20/03/2008
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 ראשון לציון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית מס' רצ40/7/1/
שם התכנית :שינוי ייעוד והריסת מבנים
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' רצ ,40/7/1/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  03/08/2001ובילקוט הפרסומים  ,5012התשס"א ,עמ'
 ,3821בתאריך  ,16/08/2001שינוי לתכניות רצ ,1/1/רצ.4/79/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון; גושים
וחלקות :גוש ,3934 :חלקה במלואה.26 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ד' לשטח
בניה ציבורית .ב .הריסת מבנים כמסומן בתשריט .ג .קביעת
קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון
לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טל' ,03-9547577
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ4/24/1/
שם התכנית :איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים
בהסכמת בעלים

וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח'
הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טל'  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ ,4/24/1/שינוי לתכניות רצ ,24/1/רצ/24/1/א.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/2000/א32/
שם התכנית :רח' קק"ל  ,23נווה יהודה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רח' שמחה
הולצברג .שכונת קרית שמחה הולצברג; גושים וחלקות :גוש,6288 :
חלקות במלואן,36 - 32 ,30 - 28 ,26 - 20 ,14 ,13 ,11 - 9 ,7 ,6 ,4 ,3 :
,202 - 200 ,194 - 165 ,162 - 147 ,56 - 55 ,53 ,47 - 44 ,42 ,40 ,39
.254 - 210 ,207

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/2000/א ,32/שינוי לתכנית רח/2000/א ,כפיפות לתכניות
רח/2000/ב ,1/תמא ,2/4/רח/מק/2000/ב.2/

מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים
בהסכמת בעלים .ב .קביעת זיקת הנאה למעבר תשתית,
ניקוז ,הולכי רגל ורכב במגרשים למגורים ,כמסומן בתשריט.
ג .קביעת זיקת הנאה ברצועת השטח הפרטי הפתוח הגובלת
ברח' הפלמ"ח למעבר הולכי רגל ולמעבר רכב בעבור הכניסה
לחניה ליח"ד הצמודות לרח' הפלמ"ח בלבד .ד .שינוי בהוראות
הבניה כדי שגובה מבנה יהיה עד  10.5מ' .לא תותר קומת עמודים.
ה .שינוי בשטח מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1658
בתאריך .23/01/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' ,08-9788444
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,
רח' הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טל'  ,03-9547577וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רח' קק"ל .23
שכונת נוה יהודה; גושים וחלקות :גוש ,3648 :חלקה במלואה.93 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת השטחים העיקריים המותרים
בדירה המערבית ב– 15מ"ר לצורך סגירה חלקית של הפטיו
הקיים בדירתה ,סך הכל אחוזי הבניה ליח"ד המערבית 62.5%
לאחר פרסום הקלות .2 .קביעת זכויות והוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :סגירה חלקית של פטיו קיים.
 .2קווי הבניין יהיו בהתאם לקיים ,כמצוין בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ' ,4608
בתאריך .04/09/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ19/114/
שם התכנית :שינוי ייעוד החלקה מתעשיה לאזור
מעורב :תעשיה ,מלאכה ,תצוגה ומסחר ,אולמי שמחות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ ,19/114/שינוי לתכניות רצ/15/1/ב ,1/רצ ,1/1/רצ/1/1/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון; גושים
וחלקות :גוש ,3942 :חלקה במלואה.10 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד החלקה מתעשיה לאזור
מעורב :תעשיה ,מלאכה ,תצוגה ומסחר ,אולמי שמחות
)כמפורט בטבלה( .ב .קביעת זכויות בניה :שינוי מ–120%
ל– 149.67%שטחים עיקריים ו– 22.49%שטחי שירות ) -מצב
קיים בפועל( .ג .גובה הבניין יהיה  12מ' ובתוספת  4מ' מיתקנים
הנדסיים ,וסך הכל עד  16מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4365
בתאריך .11/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' ,08-9788444

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רע559/1/
שם התכנית :תוספת שטח עיקרי בקומה א' ,קביעת
בינוי מחייב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' רע,559/1/
שינוי לתכניות רע ,310/1/רע ,2000/רע/15/1/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה .רח' הבנים ,1
רח' בן גוריון  ;4גושים וחלקות :גוש ,6583 :חלקי חלקה.614 :
מטרת התכנית :א .תוספת  33מ"ר שטח עיקרי בקומה א'.
ב .קביעת בינוי מחייב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/09/2006ובילקוט הפרסומים  ,5580התשס"ו ,עמ' ,5033
בתאריך .21/09/2006
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.
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מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מש255/1/7/
שם התכנית :בית מגורים בקלנסואה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מזרח השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' מש,255/1/7/
שינוי לתכנית מש.301/1/7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה; קואורדינטה
 ,X687.150קואורדינטה  ;Y197.775גושים וחלקות :גוש,7863 :
חלקי חלקה.16 :
מטרת התכנית :א .הגדלת אחוזי הבניה בעבור קומות א' ו–ב'.
ב .שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי הבניה העיקריים
מ– 30%ל– 40%בקומה א' ובקומה ב' ,הקטנת קו בניין בחזית
מ– 5מ' ל– 4מ' ,הקטנת קו הבניין האחורי מ– 4מ' ל– 2.15מ',
הקטנת קו הבניין הצפוני מ– 3מ' ל– 2.74מ' .ב .קביעת הוראות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון ,קלנסווה .42837
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עח8/62/
שם התכנית :מושב עולש  -הרחבה ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עח ,8/62/שינוי לתכניות עח/במ ,4/62/עח ,200/כפיפות
לתכנית עח/מק.1/4/62/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב עולש .רח' נוף
הרים; מגרשים .656 ,655 ,654 ,653 ,652 ,651 ,650 :רח' נוף שדות,
מגרשים ;649 ,648 ,647 ,646 ,645 ,644 ,643 ,642 ,641 ,640 :גושים
וחלקות :גוש ,8099 :חלקי חלקה .23 :גוש ,8100 :חלקי חלקות:
 .14 ,13 ,6גוש ,8101 :חלקי חלקה .3 :גוש ,8107 :חלקי חלקות:
 .3 ,2גוש ,8109 :חלקי חלקות ;6 - 3 :מגרשים,214 ,206 ,203 ,201 :
 218 ,217בהתאם לתכנית עח/במ.4/62/
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מטרת התכנית :א .תוספת  17מגרשי מגורים חד–משפחתיים
להרחבת מושב עולש ,על ידי שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח
לאזור מגורים ולדרכים משולבות .ב .חלוקה חדשה לפי סימן
ז' )פרק ג'( לחוק ,בהסכמת בעלי הקרקע .ג .קביעת הוראות
והגבלות בניה בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5728התשס"ח ,עמ' ,226
בתאריך .24/10/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר ,מדרשת רופין  ,40250טל'  ,09-8981556וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר309/
שם התכנית :הקמת בריכות שחיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר.309/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון ועדת
שורקות .רשויות מקומיות :גן רווה ,גדרות ,ברנר ,חבל יבנה ,נחל
שורק.
מטרת התכנית :א .מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות
שחיה .ב .מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות ,בטיחות ואיכות
סביבה נאותים .ג .קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה
פרטיות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הנחיות תכנוניות
להקמת בריכות שחיה )מיקום ,גודל ,נפח ,קווי בניין( .ב .מתן
הוראות אקוסטיות ופיתוח .ג .הוראות תכנוניות למבני עזר
לבריכות שחיה .ד .הוראות בטיחות .ה .תנאי תברואה .ו .קביעת
תנאים להוצאת היתר להקמת בריכת שחיה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר
.60948
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ32/1/10/
שם התכנית :קדימה-צורן תוספת זכויות בניה
לשטח עיקרי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ,32/1/10/
שינוי לתכנית צש/במ ,300/22/1/כפיפות לתכניות צש/מק/
/300/22/1ג ,הצ/300/1/10/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית קדימה-
צורן .צורן .רח' הסביונים  ;7קואורדינטה  ;X688/500קואורדינטה
 ;Y194/500גושים וחלקות :גוש ,7883 :חלקי חלקה .13 :גושים
ישנים :גוש נוכחי - 7883 :גוש ישן.8855 :מגרש 23 :בהתאם לתכנית
צש/במ.300/22/1/
מטרת התכנית :תוספת זכויות בניה ליחידת דיור בודדת
קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת שטח בניה עיקרי מ– 180מ"ר
ל– 220מ"ר .ב .קביעת הוראות בניה ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה
.42504
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' הצ/10/1/6/ד
שם התכנית :שינוי קו בניין קדמי ,קביעת מפלס ,0.00
הגדלת שטחי הבניה המותרים ,עיקריים ושירות
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' הצ/10/1/6/ד ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5502התשס"ו ,עמ'  ,2143בתאריך ,06/03/2006
שינוי לתכניות הצ/10/1/6/א ,הצ/10/1/6/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אליכין .רח' הסלעית
 ;2גושים וחלקות :גוש ,8977 :חלקי חלקות .276 ,58 ,2 :מגרש:
 2096/3בהתאם לתכנית הצ/10/1/6/ב.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מטרת התכנית .1:שינוי קו בניין קדמי לרח' הנחליאלי
מ– 5מ' ל– 3.30מ' .2 .שינוי קו בניין קדמי לרח' הסלעית
מ– 5מ' ל– 3.09מ' .3 .קביעת מפלס  .4 .0.00הגדלת שטחי הבניה
המותרים במגרש ,שטחים עיקריים ושטחי שירות .5 .קביעת
תנאים והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה
 ,72430טל'  08-9788444ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/128/1/4/ג
שם התכנית :שינוי ממגורים א' ל–א' מיוחד ,סך הכל
 37יח"ד
נמסרת בזאת הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/128/1/4/ג ,שפורסמה בעיתונים
בתאריך  04/04/2008ובילקוט הפרסומים  ,5798התשס"ח ,עמ'
 ,2911בתאריך  ,30/04/2008וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שרונים תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/128/1/4/ג,
שינוי לתכניות הצ ,128/1/4/הצ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה .יישוב
קדימה .רח' האירוס; גושים וחלקות :גוש ,8034 :חלקי חלקות:
.51 ,48 ,40
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקה חדשה בתחום חלקה
 ,48ללא הסכמת הבעלים .ב .שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים
א' מיוחד מ– 23יח"ד ל– 37יח"ד .ג .שינוי ייעוד ממגורים א'
)ח"ח  (40למגורים א' מיוחד ולמגורים א' ,וצירוף השטח למגרשי
המגורים .ד .שינוי ייעוד ממגורים א' וממגורים א' מיוחד ,משטח
לבנייני ציבור ומדרכים משולבות למגורים א' מיוחד ,לדרך
משולבת ,לשטח בנייני ציבור ולשטח ציבורי פתוח  -שבילים.
ה .הוראות והגבלות 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'  ,08-9788444ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ201/1/5/
שם התכנית :תוספת יח"ד מ– 2יח"ד ל– 3יח"ד,
תוספת קומה ,קביעת זכות מעבר לציבור דרך שצ"פ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ ,201/1/5/שינוי לתכניות הצ ,0/1/5/הצ,163/1/5/
הצ.9/1/5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד .רח'
הדקל  ;107גושים וחלקות :גוש ,7800 :חלקה במלואה) .349 :לפי
הצ ,(9/1/5/חלקי חלקות 2533 =) .337/1 :חלק ,לפי הצ.(163/1/5/
מטרת התכנית :א .תוספת יח"ד אחת ,ובסך הכל מ– 2יח"ד
ל– 3יח"ד בתחום התכנית .ב .תוספת לשטח בניה עיקרי מ–50%
ל– .80%ג .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' מיוחד.
ד .שינוי במס' הקומות המותר מ– 2קומות ל– 3קומות כפי
הקיים )סגירת קומת עמודים קיימת( ,וכן שינוי בגובה הכללי
של המבנה מ– 8.5ל– 9.5מ' מגובה  0.00מאושר .ה .קביעת זכות
מעבר לציבור דרך שטח ציבורי פתוח .ו .איחוד וחלוקה של
מגרשים בהסכמת בעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5784התשס"ח ,עמ' ,2221
בתאריך .10/03/2008
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.
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16564/
שם התכנית :מרכז הוד לעסקים ,רח' הרצל ,נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16564/שינוי לתכניות גב"מ ,103ג.10715/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5865התשס"ט ,עמ' ,337
בתאריך .11/11/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נהריה ,נהריה ,טל'  ,04-9879827וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17229/
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים,
קרית שמונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית שמונה מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17229/שינוי
לתכנית ג.4030/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה; גושים
וחלקות :גוש ,13195 :חלקי חלקות.188 ,135 ,133 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בניה לאזור
מגורים ) %בניה ,גובה בניה ,צפיפות( .ב .לגיטימציה למבנה
בנוי לפי תרש"צ .1/05/15
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח' הרצל ,37
קרית שמונה ,טל' .04-6942454
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה; גושים
וחלקות :גוש ,18170 :חלקה במלואה ,214 :חלקי חלקות,172 ,63 :
.208 ,201

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17485/
שם התכנית :ביטול קטע דרך ,נחף

מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה באזור מרכז אזרחי,
תרבותי ומסחרי .השימושים המותרים יהיו לפי תכניות
ג ,851/גב/מ 103/וג ,10715/לאזור מרכז אזרחי ,תרבותי
ומסחרי.

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 מפורטת מס' גנ ,17485/שינוי
לתכנית ג.11244/

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בניה .ב .הגדלת
זכויות הבניה למטרות עיקריות ומטרות שירות .ג .הגדרת קווי
בניין לפי הקיים במקום .ד .הגדלת תכסית מותרת לפי הקיים
במקום .ה .שינוי גובה בניין .ו .הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף; גושים וחלקות:
גוש ,19125 :חלקי חלקות.70 ,52 - 50 ,26 ,25 :

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מטרת התכנית :ביטול קטע מדרך גישה בחלקות מס' 51
ו– 52בגוש .19125
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך מאושרת
למגורים ב' .ב .שינוי ייעוד מאזור מגורים לדרך מוצעת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15986/
שם התכנית :בית עלמין דרומי אל שג'ור ,שכ' מגדל
אל כרום

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17524/
שם התכנית :הצעת דרך חקלאית ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17524/שינוי
לתכנית ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש ,17689 :חלקי חלקות.19 ,9 - 5 ,2 ,1 :
מטרת התכנית :הסדרת דרך גישה חקלאית על בסיס
מצעים בלבד.
עיקרי הוראות התכנית :הצעת דרך גישה חקלאית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,
שפרעם ,טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15986/כפיפות לתכנית תת"ל ,2/12/אישור לפי תמ"מ/
 ,9/2תמא ,19/תמא.35/

מרחב תכנון מקומי גולן

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגור .רח' מג'ד
אל כרום; גושים וחלקות :גוש ,19041 :חלקי חלקות.90 ,85 :
גוש ,19049 :חלקה במלואה ,52 :חלקי חלקות,44 ,42 ,16 ,12 - 2 :
 .82 ,81 ,51 - 46גוש ,19050 :חלקי חלקה.87 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג13224/
שם התכנית :הרחבת קדמת צבי

מטרת התכנית :א .קביעת שטח לבית עלמין שאגור דרום.
ב .קביעת נגישות לבית העלמין מדרך מס'  85והעיר אל שאג'ור.
ג .קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח כדי לאפשר הוצאות היתרי
בניה לפי סעיף 145ז לחוק.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן מופקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' ג ,13224/שינוי לתכניות גו/מק,1/100/
ג/במ ,100/ג ,7939/ג ,5018/ג ,5287/ג ,10306/כפיפות לתכניות
ג ,14472/תמא ,22/תממ ,3/2/תמא ,35/תמא/34/ב ,3/תמא/
/34ב.4/

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח לבית עלמין .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1666
בתאריך .23/01/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל ,טל'  ,04-9580693וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדמת צבי; גושים
וחלקות :גוש ,201000 :חלקי חלקות.31 ,8 ,2 :
מטרת התכנית :א .הרחבת קדמת צבי ב– 57יח"ד ,שינוי
ברשימת התכליות בשטח החקלאי המאושר לפי תכנית מס'
ג .5287/ב .הסדרת מצבן של רפתות קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבה ותכנון מחדש של
היישוב ,על ידי שינוי ייעוד קרקע .ב .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת הנחיות לפיתוח
תשתיות הנדסיות.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל'
.04-6969712
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16393/
שם התכנית :כפר נופש רמות ,מושב רמות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16393/שינוי לתכנית ל/א.122/
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות; גושים וחלקות:
גוש ,200000 :חלקי חלקה.13 :
מטרת התכנית :א .לייעד קרקעות לדרכים ,חניות ,שטחי
ספורט ,נופש ומלונאות .ב .הנחיות למיקום של בניינים ,גבהים
וצורתם.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הנחיות והוראות למתן
היתר בניה .ב .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי
ביצוע .ג .קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/02/1984ובילקוט הפרסומים  ,3051התשמ"ד ,עמ' ,2093
בתאריך .03/05/1984
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 המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17480/
שם התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי בניה,
אום אלג'נם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17480/שינוי
לתכניות ג ,7680/ג.1281/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל גאנם; גושים
וחלקות :גוש ,17124 :חלקה במלואה.50 :
מטרת התכנית :א .שינוי קווי בניין מאושרים .ב .הגדלת
אחוזי בניה .ג .הגדלת תכסית קרקע מאושרת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15994/
שם התכנית :שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי
למגורים א' וגישה ,צפון מזרח אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15994/שינוי לתכניות ג ,6770/ג.11129/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן .רח' אבו
סנאן; גושים וחלקות :גוש ,18795 :חלקי חלקה.46 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים
א' ,והתוויית דרך .ב .קביעת הוראות וזכויות בניה למגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5627התשס"ז ,עמ' ,1547
בתאריך .07/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16267/
שם התכנית :תכנית מיתאר ,משמר הירדן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,16267/שינוי לתכניות מק/גע ,43/מק/גע ,56/מש"צ
 ,65משצ ,1/65/ג/במ ,296/ג ,3487/כפיפות לתכניות ג,3487/
ג.13003/

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר הירדן; גושים
וחלקות :גוש ,13466 :חלקות במלואן .113-2 :גוש ,13467 :חלקה
במלואה .6 :גוש ,13828 :ח"ח  .7גוש ,13832 :ח"ח .15-12
מטרת התכנית .1 :הגדלת השטח המיועד לבניית יחידת
מגורים בתחום נחלה א' .2 .התרת בניית יחידות אירוח,
צימרים .3 .התוויית דרכים ,לרבות דרך גישה להולכי רגל.
 .4איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים באזור מגורים ב' תוך שינוי
ייעוד למגורים א' .5 .הוספת שטחים בתוך היישוב כמגרשים
) 8מגרשים( ,והוספת שטחי ציבור )שצ"פ ,ספורט/בריכה ומבני
ציבור משולבים בשצ"פ( .6 .ביטול שטח לתעשיה .7 .שינוי קו
בניין לדרך מס'  91מ– 100מ' ל– 50מ' מציר הדרך ,לצד הגובל
במשמר הירדן  -למגורים/צימרים בלבד ,ושינוי קו בניין
מ– 80מ' ל– 22מ' למבנים חקלאים הקיימים בהיתר בלבד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מחקלאי ,מבני
ציבור ,שצ"פ ,שפ"פ ,תעשיה למגורים ביישוב כפרי בעל הנחיות
מיוחדות ,מגורים לבעלי מקצוע ,דרכים ,מסחר משולב ,שינוי
ממגורים ב' למגורים א' .2 .איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.
 .3קביעת הוראות למתן היתרי בניה .4 .קביעת הנחיות ועיצוב
אדריכלי .5 .קביעת הנחיות סביבתיות .6 .תכליות ,מגבלות
ושימושים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4276
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ15859/
שם התכנית :חלקה  - 8מצפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,15859/שינוי
לתכנית ג.3126/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה; גושים וחלקות:
גוש ,15086 :חלקי חלקה .30 :גוש ,15087 :חלקה במלואה,8 :
חלקי חלקה .15 :גוש ,15089 :חלקי חלקות.8 ,3 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח למבני משק בחלקה
החקלאית לשטחי פל"ח.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור משקי
עזר לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים ביישוב
כפרי ,ומאזור מגורים לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות
ומגורים ביישוב כפרי .אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
ב .קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח .ג .קביעת זכויות
והוראות 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

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון ,טל'
.04-6628210
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 אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15413/
שם התכנית :מיתאר כברי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15413/שינוי לתכניות חא/מק ,2004/15/חא/מק,2005/2/
ג ,9147/ג ,11043/ג ,11323/ג.15412/
מטרת התכנית :א .חלוקת אזור מגורים א' למתחמי תכנון,
ומתן הוראות לחלוקה עתידית למגרשי בניה .ב .הסדרת ייעודי
קרקע בקיבוץ כדי להתאימם לצרכים משתנים .ג .ייעוד שטח
למרכז אזרחי ומרכז תרבות ואומנות .ד .התוויית מערכת דרכים
חדשה והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעת ופירוט התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5763התשס"ח ,עמ' ,1804
בתאריך .05/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי ,טל'  ,04-9879621וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17016/
שם התכנית :תכנון נחלה  ,37מושב נתיב השיירה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17016/שינוי לתכניות ג ,5135/ג.11043/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיב השירה; גושים
וחלקות :גוש ,19945 :חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקה.29 :
מטרת התכנית :הסדרת מצבם של מבנים קיימים בנחלה
מס'  37במושב נתיב השיירה ,על ידי שינוי ייעוד קרקע ,כדי
לאפשר פיתוח ענף האירוח הכפרי.
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
למגורים ביישוב כפרי ומאזור מגורים ביישוב חקלאי לאירוח
כפרי .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5833התשס"ח ,עמ' ,4018
בתאריך .21/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי ,טל'  ,04-9879621וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים יזרעאלים ומבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17629/
שם התכנית :דרך מילוט לאזור התעשיה ,יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה יזרעאלים ומבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס'
גנ ,17629/שינוי לתכנית ג.297/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית; גושים
וחלקות :גוש ,11098 :חלקי חלקות.77 ,76 ,74 - 72 :
מטרת התכנית :תכנון דרך מילוט מאזור התעשיה בעת
חירום.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לדרך ,הסדרת
והתניית אופן ביצוע עבודות סלילה ,וביצוע תוואי גם בתחום
ההכרזה של כביש .70
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'  ,04-6520038ולמשרדי הווועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
.04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17475/
שם התכנית :הזזת דרך מס'  ,2דיר חנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
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לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17475/שינוי לתכניות
ג ,7826/ג.13665/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא; גושים
וחלקות :גוש ,19420 :חלקי חלקות .10 ,2 ,1 :גוש ,19427 :חלקה
במלואה ,54 :חלקי חלקות.63 ,58 ,38 :
מטרת התכנית :תכנית מפורטת להזזת דרך מס'  2בדרום
דיר חנא.
עיקרי הוראות התכנית :א .הזזת דרך מס'  2בכיוון מזרח
והוצאתו משטח חלקה  ,58גוש  .19427ב .החזרת ייעוד חקלאי
לשטח חלקה  ,58גוש .19427
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 לב הגליל ,סח'נין ,טל'
.04-6746740
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת חדשה
שם התכנית :הסדרת מתחם תעשיה ומסחר פירסום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו– 78לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-על הכנת תכנית מפורטת חדשה ,כי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון קבעה תנאים
שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או
אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום תכנית מס' ג.17724/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא .גוש,17384 :
חלקות במלואן ,21 ,20 ,17 ,16 ,14 :חלקי חלקות.124 ,100 ,18 :
גוש  :17385חלקי חלקות .81 ,27-22 :גוש :17386 :חלקות במלואן:
 .21-19 ,16-1שטח התכנית 255.135 :דונם.
התנאים המוצעים לפי סעיף  :78ועדה מקומית תהיה
רשאית לסרב לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה
בשטחים הכלולים בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או
בסטייה לתכנון המוצע בתכנית שבהכנה.
תוקפם של התנאים :תוקף התנאים הינו למשך  3שנים
או עד להפקדת התכנית לפי המועד המוקדם יותר .תשריט
לאיתור תחום התכנית נמצא בתיק מס' ג.17724/
כל מעוניין רשאי לעיין בה ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי לפי סעיף
 78לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
רח' קפלן  ,2ירושלים ,91061 ,טל' .02-6701580

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16941/
שם התכנית :שכונת מגורים צפונית  -עילוט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16941/
שינוי לתכניות תמא  ,35ג ,10454/ג ,7215/כפיפות לתכנית
ג.14367/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט .רח' עילוט;
גושים וחלקות :גוש ,17483 :חלקי חלקות .31 ,9 ,2 ,1 :גוש,17485 :
חלקות במלואן ,45 ,44 :חלקי חלקות.51 ,50 ,46 ,43 ,32 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים בת כ– 274יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לאזור מגורים ב ,2מגורים ומסחר ,שב"צ ,והתוויית דרכים.
ב .שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך גישה .ג .שינוי ייעוד
מאזור מגורים א' לדרכים .ד .קביעת השימושים המותרים לכל
ייעוד קרקע .ה .קביעת הוראות בניה :צפיפות ,מרווחי בניה,
גובה מבנים .ו .הנחיות בינוי .ז .הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ח .קביעת הוראות פיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים
כגון :דרכים ,בינוי ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז ,וכו' .ט .קביעת
השלבים והתניות לביצוע .י .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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17648/
שם התכנית :ביטול חלק מדרך מאושרת ,עין מאהל

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17673/
שם התכנית :ביטול דרך מקומית ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17673/שינוי
לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17394 :חלקי חלקות.3 - 1 :
מטרת התכנית :ביטול דרך גישה.
עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול דרך גישה המנוגדת
לחלוקה מאושרת .ב .שינוי ייעוד מדרך למגורים ב' .ג .שינוי
קווי בניין למבנים קיימים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17648/שינוי
לתכנית ג.7609/

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאה'ל; גושים
וחלקות :גוש ,16941 :חלקי חלקות.50 ,13 :

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17132/
שם התכנית :שינוי בזכויות בניה ,יקנעם עילית

מטרת התכנית :הקטנת חלק מדרך ואישור קווי בניין.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17132/שינוי לתכנית ג/במ.55/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין לבניה קיימת ושינוי
ייעוד מדרך למגורים.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית; גושים
וחלקות :גוש ,11070 :חלקות במלואן,64 - 38 ,36 - 31 ,18 ,17 :
 ,70 ,68חלקי חלקות .69 ,67 ,65 ,30 :גוש ,11071 :חלקה במלואה:
 .1גוש ,11072 :חלקות במלואן ,50 ,10 - 1 :חלקי חלקה.51 :
גוש ,11073 :חלקי חלקות .71 ,52 - 49 :גוש ,11079 :חלקה
במלואה .1 :גוש ,11080 :חלקה במלואה .1 :גוש ,11081 :חלקות
במלואן .2 ,1 :גוש ,11082 :חלקה במלואה .2 :גוש ,11083 :חלקות
במלואן .103 ,100 ,99 ,95 ,92 ,90 ,88 ,86 ,84 ,33 - 20 :גוש,11084 :
חלקות במלואן ,61 ,59 ,57 ,55 ,53 ,51 ,26 - 17 :חלקי חלקה:
 .27גוש ,11085 :חלקי חלקה .1 :גוש ,11086 :חלקות במלואן:
 ,34 - 32חלקי חלקה .35 :גוש ,11093 :חלקי חלקות,43 - 40 ,36 :
 .213 ,211 ,207 ,55גוש ,11109 :חלקה במלואה ,1 :חלקי חלקה:
 .2גוש ,11835 :חלקות במלואן ,34 - 24 :חלקי חלקות.23 - 19 :
גוש ,12088 :חלקי חלקות .107 ,106 :גוש ,12089 :חלקי חלקה.40 :
גוש ,12565 :חלקה במלואה.1 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה
באזור מגורים א 1לפי תכנית ג/במ 55/שבהם לא היה שינוי
בזכויות במסגרת תכנית מפורטת מאוחרת לג/במ.55/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5790התשס"ח ,עמ' ,2603
בתאריך .02/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,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' ג15619/
שם התכנית :שכונת חיילים משוחררים בכפר ג'ת
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 ,15619/שינוי
לתכנית ג.5052/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח-ג'ת; גושים
וחלקות :גוש ,18748 :חלקי חלקה .13 :גוש ,18749 :חלקי חלקות:
.34 ,29 ,25 ,17 ,14 ,12 - 10 ,4
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים בנה ביתך בצפון
כפר ג'ת בעבור  328יח"ד .ב .התוויית דרכים וייעוד שטחים
למגורים ושטחים לצורכי ציבור .ג .קביעת הוראות בניה.
עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע
למגורים ומבני ציבור .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות בניה :שיעור בניה ,צפיפות ,מרווחי
בניה ,גובה בניינים .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז 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-
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15616/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי ומגורים למגורים ,ג'ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15616/שינוי לתכניות ג ,5052/ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח-ג'ת; גושים
וחלקות :גוש ,18750 :חלקי חלקות.77 ,74 ,73 ,33 ,32 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטח המגורים בצפון מזרח כפר
ג'ת .ב .שינוי תכנית מיתאר ג 5052/בג'ת.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי למגורים
בגוש  ,18750ח"ח  32ו– ;33מגרשים .100/6 ,100/5 ,100/4 ,100/3
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5784התשס"ח ,עמ' ,2224
בתאריך .10/03/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל' ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג13809/
שם התכנית :חוסן  -מגרש  ,32שינוי לתכנית
ג2180/
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 מיתאר מקומית מס' ג,13809/
שינוי לתכנית ג.2180/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוסן; גושים וחלקות:
גוש ,19892 :חלקי חלקות .18 ,14 :גוש ,19896 :חלקי חלקות.8 ,2 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע ממבני משק
חקלאיים לפי תכנית ג 2180/לחקלאי מיוחד .ב .שינוי בקו בניין
מ– 80מ' ל– 23מ' למבנים קיימים בלבד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע לחקלאי
מיוחד ,ושינוי בגבולות מגרשים .ב .שינוי ייעוד קרקע משטח
דרך קיימת לשטח חקלאי מיוחד .ג .קביעת הוראות פיתוח.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

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 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-
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16620/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע
והקטנת קו בניין ,תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16620/שינוי לתכניות ג ,10778/ג ,736/ג.6953/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות תרשיחא;
גושים וחלקות :גוש ,18400 :חלקי חלקה .42 :גוש ,18403 :חלקה
במלואה ,1 :חלקי חלקה.7 :
מטרת התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה .ב .הגדלת כיסוי
קרקע .ג .הקטנת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,758
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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות תרשיחא,
טל'  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16753/
שם התכנית :לגיטימציה למצב קיים  -כביש  25ומבנה
מגורים ,כאבול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שפלת הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16753/שינוי
לתכנית ג.5071/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאבול; גושים
וחלקות :גוש ,19601 :חלקי חלקות.130 ,127 ,66 ,65 ,56 :

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

גוש 19609 :חלקות במלואן ,127 - 125 :חלקי חלקות,51 :
.135 ,133 ,128 ,123 ,66 ,65
מטרת התכנית :שינוי תוואי ורוחב דרך מס'  25לצורך מתן
לגיטימציה למצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי חלק מתוואי מס' 25
ושינוי רוחבו מ– 13מ' ל– 11מ' תוך כדי התאמתם לאילוצים
הקיימים בשטח )בניה( .ב .שינוי קווי בניין בעבור בניה קיימת
כתוצאה משינוי תוואי הדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,תמרה ,24930
טל' .04-994122
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15928/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למבנה ציבור ,תמרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15928/שינוי לתכנית ג.6956/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תמרה .שטח בנוי;
גושים וחלקות :גוש ,18587 :חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות:
.62 ,58
מטרת התכנית :א .ייעוד שטחים למבני ציבור .ב .קביעת
הוראות להקמת מבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד הקרקע ממגורים
לשטח למבנה ציבור המיועד לגני ילדים ולמועדון נוער .כל
ההוראות אשר לא שונו בתכנית זו ייקבעו לפי הוראות תכנית
מס' ג.6956/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/03/2008ובילקוט הפרסומים  ,5790התשס"ח ,עמ' ,2606
בתאריך .02/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ,תמרה  ,24930טל'  ,04-994122וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 2/235/03/2
שם התכנית :שחמון  -רובע  ,4מגרש  ,328אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,2/235/03/2
שינוי לתכנית /2במ ,151/כפיפות לתכניות /2 ,209/03/2מק.364/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .רח' שחמון .בין
משעול הזית לשד' ששת הימים ,רובע  ,4בית מס'  .8מגרש ;328
קואורדינטה מערב מזרח  ,Y384.670-קואורדינטה דרום צפון
  ;X193.530גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,40082 :חלקה במלואה.4 :
מטרת התכנית :העברת  30מ"ר המוגדרים כשטח שירות
לחניה לשטח עיקרי .מעבר לכך אין שינוי ביחס לתכניות
המאושרות החלות בשטח.
עיקרי הוראות התכנית :א .העברת שטח שירות לשטח
עיקרי  -העברת  30מ''ר המוגדרים כשטח שירות לחניה לשטח
עיקרי .ב .שינוי קו בניין :שינוי נקודתי בקו בניין צדדי–דרומי
מ– 4מ' ל– 2.60מ' בעבור מדרגות עליה לגג .ג .שינוי הוראות
לגגות :תותר בניית מבנה בעל גג שטוח .ד .תוספת בריכה:
הקמת בריכת שחיה וחדר מכונות תת–קרקעי לבריכה בתחום
קו השבר הגאולוגי ,באישור מהנדס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ' ,4620
בתאריך .04/09/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת ,טל'  ,08-6367114וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3/235/03/2
שם התכנית :מגרש  ,324משעול הזית  ,1שחמון  ,4אילת

מטרת התכנית :הגדלת שטח התכסית מ– 150מ"ר ל– 255מ"ר,
שינוי זכויות הבניה ,שינוי מפלס ה– 0.00הקבוע בתכנית ,שינוי
הגובה המותר לבניה ,וכן שינוי בהוראה בדבר גגות.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי תכסית :שינוי בהוראה
בדבר כיסוי הקרקע :מותר  150 -מ''ר ,מוצע  255 -מ''ר )כולל
 44מ"ר שטח המצללה( .שינוי זכויות הבניה :שינוי שטח בניה
עיקרי :מותר  200 -מ''ר ,מוצע  255 -מ''ר .שינוי מפלס :0.00
שינוי במפלס ה– 0.00הקבוע בתכנית מ– +89.60ל– .90.03+שינוי
בהוראות לגגות :תותר בניית מבנה בעל גג שטוח ,שינוי גובה:
שינוי הגובה המרבי המותר לבניית גגות שטוחים :מותר -
 7מ' ,מוצע  7.50 -מ' .תוספת בריכה :הקמת בריכת שחיה וחדר
מכונות תת–קרקעי לבריכה בתחום קו שבר הגאולוגי באישור
מהנדס.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5850התשס"ח ,עמ' ,4793
בתאריך .17/09/2008
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 אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 23/115/03/3
שם התכנית :אזור תעשיה צפוני  -רחוב המדע פינת
רחוב הביטחות ,אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,23/115/03/3שינוי לתכנית .11/115/03/3
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .אזור תעשיה
צפוני ,הרחובות המדע ,הבטיחות והמתכת; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש,2026 :
חלקות במלואן .40 ,3 :גוש ,2028 :חלקה במלואה ,9 :חלקי
חלקות.43 ,41 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,3/235/03/2שינוי לתכניות /2במ/2 ,209/03/2 ,151/מק.306/

מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת גשר מסוע
עילי ולקירוי כל האזור התפעולי של המפעל ,על ידי .1 :קביעת
המיקום והגודל של המסוע .2 .קביעת קווי בניין לבינוי המוצע,
לרבות קו בניין אפס .3 .קביעת תכסית מותרת ,ללא שינוי בסך
כל אחוזי הבניה במגרש .4 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

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

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5769התשס"ח ,עמ' ,1673
בתאריך .23/01/2008

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .בין משעול
הזית לרח' דרך הגיא .שחמון ,רובע  ;4קואורדינטה מערב מזרח -
 ,Y384.690קואורדינטה דרום צפון  ;X 193.635גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,40082 :חלקה במלואה .17 :מגרש 324 :בהתאם לתכנית
/2במ.151/
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד ,רח' הגדוד העברי  ,10אשדוד  ,77100טל' ,08-8545304
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 92/115/03/5
שם התכנית :רחוב עבדת  ,11נאות לון ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,92/115/03/5שינוי לתכנית .47/115/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח' עבדת
 .11שכונת נאות לון; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38320 :חלקה במלואה,21 :
חלקי חלקה.96 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה המרביים של שטח
עיקרי בגודל  145מ"ר .2 .הגדלת היקפי בניה המרביים של שטח
שירות בעבור סככת רכב ל– 20מ"ר במקום  15מ"ר .3 .קביעת
הנחיות לבניית מצללה בחזית צדדית של המגרש .4 .קביעת
הנחיות לבניית סככה צמודה לבית בחזית קדמית .5 .קביעת
קווי בניין שונים ,לרבות קו בניין  0.00מ' .6 .קביעת תנאים למתן
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5781התשס"ח ,עמ' ,2114
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
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 79/117/03/5
שם התכנית :פארק אוסטרלי ,שכונה י''א ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,79/117/03/5שינוי לתכנית .36/117/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכ' יא,
בין הרחובות אב"א אחימאיר ,רח' שאול המלך ורחבת הרב
אליהו פרדס; קואורדינטה  ,X 178.400קואורדינטה ;Y 574.350
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים
וחלקות:מוסדר :גוש ,38094 :חלקי חלקה .76 :גוש ,38103 :חלקות
במלואן ,70 ,52 :חלקי חלקות .71 ,69 :גוש ,38106 :חלקי חלקה:
 .70מגרשים 103 ,101 :בהתאם לתכנית .36/117/03/5

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מטרת התכנית :פיתוח פארק/גן ציבורי הנגיש לילדים עם
מוגבלויות בשכונה יא.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח
לשטח פארק/גן ציבורי .2 .קביעת התכליות ושימושים מותרים.
 .3קביעת זכויות ומגבלות בניה .4 .קביעת הוראות לפיתוח
השטח ,כולל תשתיות ושירותים ,כגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז,
מים וכד' .5 .קביעת קווי הבניין .6 .קביעת גובה מרבי ומספר
הקומות .7 .קביעת תנאים למתן היתר בניה .8 .קביעת הוראות
והנחיות סביבתיות לתשתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ' ,4621
בתאריך .04/09/2008
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.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 19/162/03/5
שם התכנית :שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים
 רמות באר שבענמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,19/162/03/5שינוי לתכנית /5במ.3/34/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .הרחובות
רמות ,סוף ותקוע ,שכונת רמות; קואורדינטה מערב מזרח
 ,Y 576.200קואורדינטה דרום צפון  ;X182.675גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :בהסדר.
גושים בחלקיות.38197 :
מטרת התכנית :הקמת מגרש מגורים ל– 12יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח
לבנייני ציבור לאזור מגורים א' .ב .קביעת הנחיות ומגבלות
בניה בעבור  12יח''ד .ג .קביעת קווי בניין ומספר הקומות.
ד .קביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתרי בניה.
ה .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5850התשס"ח ,עמ' ,4794
בתאריך .17/09/2008
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.
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מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 15/112/03/24
שם התכנית :רובע חלמיש  -מגרשים ,112-110
חלוקה למגרשים והגדלת זכויות בניה ,ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,15/112/03/24שינוי לתכניות /24במ.4/112/03/24 ,106/
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 :ערד .הרחובות
האתרוג והחרוב  -רובע חלמיש; אתרוג מס' ,28 ,26 ,24 ,22
 ,34 ,32 ,30חרוב מס'  ;24 ,22 ,20 ,18 ,16קואורדינטות ,574-200
 ;300-219גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38234 :חלקות במלואן.46 ,6 - 1 :
גוש ,38234 :חלקי חלקות .58 - 56 ,35 :גוש ,38235 :חלקות
במלואן ,32 ,21 - 16 :חלקי חלקה.41 :
מטרת התכנית :לאפשר תוספות בניה לחלק מן הדירות
הקיימות לפי טבלת השטחים ונספח הבינוי ,בהסכמת
הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקת מגרשים 111 ,110
למגרשים לפי הבניינים הקיימים .ב .שינויים בקווי בניין.
ג .תוספת שטחי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5840התשס"ח ,עמ' ,4418
בתאריך .18/08/2008
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 שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 98/102/03/21
שם התכנית :ישיבת הסדר ,שדרות
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' ,98/102/03/21
שינוי לתכניות ,41/102/03/21 ,28/102/03/21 ,16/101/02/21
.27/102/03/21 ,44/102/03/21
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל
תחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית המהווה שינוי לתכנית
שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות .רח' משה זרח
 ;923קואורדינטה מערב מזרח  Y603.750 -רוחב ,קואורדינטה
דרום צפון  X161.175 -אורך; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
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בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,1896 :חלקות במלואן,26 :
 ,106 ,102 ,99 ,97 ,95 ,94 ,90 ,88 - 85 ,27חלקי חלקות.96 ,89 :
גוש ,1900 :חלקי חלקה.83 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת שטח למבנים ומוסדות ציבור
והסדרת מצב קיים של ישיבת ההסדר .2 .שינוי ייעודי קרקע
משצ"פ ,מסחר ,מגורים ושטח לבנייני ציבור למבנים ומוסדות
ציבור לחינוך ,שטח מסחר ,מגורים ,שצ"פ ודרך משולבת.
איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת הבעלים בכל תחום
התכנית .3 .תוספת חזית מסחרית הינה בעבור תאי שטח
למגורים במגרשים  .4 .90 ,89העתקת דרך  -רח' ההסתדרות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת שינוי ייעוד קרקע
משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור .ב .תוספת אחוזי בניה בקומה
נוספת ללא הסכמת הבעלים .ג .העתקת דרך מס'  .7ד .תוספת
חזית מסחרית הינה בעבור תאי שטח למגורים במגרשים
.90 ,89
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 התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 66/305/02/7
שם התכנית :בריכת אגירת מים נבטים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,66/305/02/7כפיפות לתממ.14/4/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נבטים .בתחום מועצה
אזורית בני שמעון ,מצדה הדרומי של דרך מס'  ,25מדרום
למושב נבטים; קואורדינטה מערב מזרח ,188,750 -קואורדינטה
דרום צפון ;569,050 -גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :בהסדר .גושים בחלקיות.100147 :
מטרת התכנית :הקצאת שטח בעבור בריכות אגירת מים
והמיתקנים הנלווים אליהן.
עיקרי הוראות התכנית :א .הסדרה ושינוי ייעוד קרקע
מקרקע חקלאית למיתקן הנדסי .ב .קביעת תכליות ,הנחיות
ומגבלות בניה .ג .קביעת כללים לפיתוח השטח כולל תשתיות
ושירותים .ד .קביעת כללים למתן היתר בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5836התשס"ח ,עמ' ,4215
בתאריך .31/07/2008

והמבקשת :חברת פז פרי זהב בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד גיא
קונפורטי ,מרח' ויצמן  ,47כפר סבא  ,44351טל'  ,09-7406139פקס'
.09-7406159

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.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.3.2009בשעה .9.30

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 30/139/03/10
שם התכנית :הרחבת אזור מסחרי מפגש בר כוכבא
 עין בוקקנמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,30/139/03/10שינוי לתכניות /10 ,5/139/03/10מק.1012/

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 ימים
לפני מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא קונפורטי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

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 :אזור התיירות עין
בוקק; נ.צ .מרכזי  ;234585 /567360גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,100422 :חלקה
במלואה ,23 :חלקי חלקות.24 ,22 :
מטרת התכנית .1 :שינוי שטח האזור המסחרי על חשבון
שטח שצ"פ ,משטח של  410מ"ר לשטח של  597מ"ר .2 .איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים .3 .קביעת קו בניין כמפורט
בתשריט .4 .הגדרת מס' קומות מרבי מעל מפלס הכניסה
הקובעת לפי הקיים ,והגדלת גובה מבנה מעל מפלס הכניסה
הקובעת ל– 8מטרים .5 .הוספת שטח מסחרי )תעסוקה( של
כ– 201מ"ר ,והוספת שירותים ) (wcלרווחת הציבור בשטח של
כ– 187מ"ר במפלס הטיילת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5787התשס"ח ,עמ' ,2463
בתאריך .20/03/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי הלר
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5348/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יבולי רותם בע"מ ,ח"פ .51-367489-5
והמבקשת :חברת פז פרי זהב בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד גיא
קונפורטי ,רח' וייצמן  ,47כפר סבא  ,44351טל'  ,09-7406139פקס'
.09-7406159
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.3.2009בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא קונפורטי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2138/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 5347/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עושרם בע"מ ,ח"פ .51-375731-0

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג'אפר גולד אינטרנשיונל בע"מ.
והמבקשת :סהר רסוני ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר חזן ,מרח' הארזים
 ,20אופקים.

2639

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.7.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.5.2009בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2009בשעה .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.

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 למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,14.5.2009
בשעה .8.30

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,26.5.2009בשעה
.8.30

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

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

יאיר חזן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אורלי מדינה ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2786/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ב.י.נ.א - .בעלי יחידות נופש קלאב אין
וקלאב הוטל אילת ,מס' העמותה .58-041601-4
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  24.11.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,11.6.2009בשעה .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 משבעה ימי עבודה
לפני מועד 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

תיק אזרחי 1175/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חיים כהן  2001אינסטלציה בע"מ ,ח"פ
.51-308371-7
והמבקש :יעקב סלוניקי ,ע"י ב"כ עו"ד יעל גור ,מרח' בן גוריון
 ,4נס ציונה .74030
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.1.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.6.2009בשעה .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 לבאת כוח המבקש ,או לשלחה
בדואר ,באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,23.5.2009בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור באת כוח המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל גור ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1222/09
תיק אזרחי 1130/09

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת בי קנולה בע"מ ,ח"פ ,51-383297-2
משד' רוטשילד  ,70תל אביב.

ובעניין פירוק עמותת המרכז למורשת הגבורה היהודית ,מס'
העמותה .58-011929-5

והמבקש :עו"ד אלון שולמן ,ת"ז  ,023609100ע"י ב"כ עו"ד
אורלי מדינה ,רישיון מס'  ,39189מרח' רחל כגן  ,10ראשון לציון
 ,75760טל'  ,077-4080902-3פקס' .077-4080905

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

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
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ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.6.2009בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.6.2009בשעה .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.

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,10.5.2009
בשעה .13.00

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

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

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

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

תיק אזרחי 1261/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מגדל דניאל שירותי מזון בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.6.2009בשעה .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 מיום ,10.5.2009
בשעה .13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

תיק אזרחי 1286/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סולו קומוניקציה מעבדות בע"מ ,ח"פ
.51-266763-5
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון מילגרום ו/או רן שניידר ,מרח' אבן גבירול  ,52תל אביב ,64364
טל'  ,03-6916555פקס' .03-6964670
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.6.2009בשעה .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 מיום ,26.5.2009
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 1284/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טריקוסלור 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 ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

תיק אזרחי 6224-11-08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.א.ח .סלע הנדסה ) (1993בע"מ ,ח"פ
.51-179005-7
והמבקשת :דיור לעולה בע"מ ,ח"פ  ,52-001992-8ע"י ב"כ
עו"ד שמואל ברח"ד ,מדרך עכו  ,49קרית מוצקין .26376
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נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ,25.3.2009
בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.5.2009בשעה .9.15

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,18.3.2009
בשעה .14.00

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,29.4.2009
בשעה .10.00

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

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

שמואל ברח"ד ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

ערן ארבלי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 12587/12/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יחיד סי מרבצי דולומיט ) (1990בע"מ ,ח"פ
.51-151283-2
והמבקשים :מתי נכסים ובניין בע"מ ,ח"פ  ,51-190980-6ע"י
ב"כ עו"ד דב פישלר ואח' ,מרח' גרניט  ,8פתח תקוה  ,49514ת"ד
 ,10296טל'  ,073-2333900פקס' .073-2333999
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.12.2008הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.4.2009בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,23.3.2009בשעה .8.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

תיק אזרחי 4243-02-09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עץ בשרות מהיר בע"מ ,ח"פ ,51-36550-6
והמבקשת :מ.מ.ב .מקור מסחר בעץ בע"מ ,ח"פ 51-192733-
 ,7ע"י ב"כ עו"ד פנחס וולר ,מדרך העצמאות  ,15חיפה ,טל' 04-
 ,8661537פקס' .04-8662067
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.4.2009בשעה .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 מיום ,19.4.2009
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פנחס וולר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

דב פישלר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 5098-02-09
תיק אזרחי 2371-02-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טכנו טסט חשמל טכנולוגיה מתקדמת
לרכב  96בע"מ,
והמבקשת :עיריית טירת הכרמל ,ע"י ב"כ עו"ד משה עמאר
וערן ארבלי ,מרח' הבנקים  ,4חיפה .33261
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בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אי.איי מדיקל סמיקונדקטור בע"מ ,ח"פ
,51-346660-7
והמבקש :אברהם )רמי( רום ,ע"י ב"כ עו"ד ורד שדות ,מרח'
המייסדים  ,33זיכרון יעקב  ,30900טל' .04-6291975
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.5.2009בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,20.4.2009בשעה
.12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,5.5.2009בשעה
.14.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ורד שדות ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 6281-02-09

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וג'די פריד אבו אלהיג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 5052/09
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת רעות  -רשת עזרה ותמיכה בחולי
סרטן ודיאליזה בישראל ,מס' העמותה .58-042322-6

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

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

והמבקשים :ויסאם חדאד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד איבראהים
נאסר ,מרח' מעלות הנביאים 19א ,חיפה .31000

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.1.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2009בשעה .9.00

ובעניין פירוק חברת פלא אלנבי בע"מ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.5.2009בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,3.5.2009
בשעה .12.00

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 מועד הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איבראהים נאסר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 5053/09

בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 345/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פאח'ורי חוסין ובניו בע"מ ,ח"פ ,51-173429-5
והמבקש :חוג'יראת ופיק ,ת"ז  ,59994343ע"י ב"כ עו"ד וג'די
פריד אבו אלהיג'א ,מרח' ראשי ,ת"ד  ,422טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.9.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.5.2009בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת אורות עציון  -בית מדרש גבוה לבנות,
מס' העמותה .58-026511-4
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  22.1.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2009בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

2643

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

) (3שם האגודה :גזר אבשלום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005178-9 :
המען :בית קמה ,ד"נ הנגב .85300
תאריך רישום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :א.ג.מ אבשלום גזר מובחר  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005178-9 :
המען :בית קמה ,ד"נ הנגב .85300
תאריך רישום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :חנוך ייצור חלב  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005179-7 :
המען :בית אלעזרי ,ד"נ רחובות .76803
תאריך רישום :י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

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.

) (6שם האגודה :בארות חפר  -אגודת מים שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005180-5 :
המען :ד"נ האלה.
תאריך רישום :י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

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

י"ח בשבט התשס"ט ) 12בפברואר (2009

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 5077/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגבה חשבונאות בע"מ.
והמבקשים :שטיבלמרר קרלוס ואבוחסירה יפה ,ע"י ב"כ עו"ד
אריאל מישור ,מרח' הנרייטה סולד 8ב ,באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2009בשעה .9.00

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

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

אריאל מישור ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :בר בנגב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005176-3 :
המען :רביבים ,ד"נ חלוצה .85515
תאריך רישום :כ"ט בטבת התשס"ט ) 25בינואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :מיטוב הארץ  -אגודת מים שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005177-1 :
המען :רח' הרצל  ,88/1אשקלון.
תאריך רישום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
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הודעות על שינוי שמות אגודות
) (1השם הקודם :גידולי שדה חקלאיים הסוללים  -אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ.
השם החדש :אפרוחי פלא  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-003385-2 :
מיום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר (2009
) (2השם הקודם :מוסך יד מרדכי  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :מרכז שירות יד מרדכי  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003809-1 :
מיום :כ"ג בשבט התשס"ט ) 17בפברואר .(2009
) (3השם הקודם :אבדת  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :אבדת שדה נחום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

מס' האגודה.57-004159-0 :
מיום :כ"ג בשבט התשס"ט ) 17בפברואר .(2009

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמית שגב ,עו"ד ,מפרק

) (4השם הקודם :חנות הספרים של איתמר בכפר עזה -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :חשמלית כפר עזה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004744-9 :
מיום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר .(2009
) (5השם הקודם :תעשיות ביולוגיות בית העמק  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :משתלות תעשיות ביולוגיות  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005159-9 :
מיום :י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר .(2009

תרועה בע"מ
)ח"פ (51-184502-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2009בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי סרן ,עו"ד ,מפרק

י"א בשבט התשס"ט ) 5בפברואר (2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
.1

הואיל וביום  24.12.1990ניתן צו לפירוק האגודה נ.פ.ח.
 שער הנגב אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה ,57-002804-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,3835
התשנ"א ,עמ'  ,1116והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,5.2.2009נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

.2

הואיל וביום  17.11.2008ניתן צו לפירוק האגודה חולתה
החזקות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-003903-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,5880
התשס"ט ,עמ'  ,1095והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,11.2.2009נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

י"ז בשבט התשס"ט ) 11בפברואר (2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

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

מ.ד.ט (1984) .הקלטות בע"מ
)ח"פ (51-104125-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.4.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
סוקולוב  ,52רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון שמעוני )קרני( ,מפרק

מפעלי טקסטיל אור–עקיבא בע"מ
)ח"פ (51-187511-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2009בשעה  ,11.00במשרדי עו"ד ראב"ד,
מגריזו ,בנקל ,להב ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,שד' שאול
המלך  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איריס בכר ,מפרקת

ג'יי אנד סי בע"מ
)ח"פ (51-080731-6

אבני ארץ )בתי מלון( בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-150493-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2009בשעה  ,10.00במשרדו של מפרק החברה,
עו"ד עמית שגב ,שד' רוטשילד  ,49תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2009בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד ראב"ד,
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מגריזו ,בנקל ,להב ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,שד' שאול
המלך  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,1.4.2009בשעה  ,18.00במשרדי עו"ד דורון רצאבי,
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס בכר ,מפרקת

צבי רונן ,מפרק

האומנים אבי את חיים מוסך בע"מ

החברה הכלכלית של מושבי השרון ועמק חפר בע"מ

)ח"פ (51-240696-8

)ח"פ (51-145266-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.4.2009בשעה  ,10.00אצל עו"ד אסף טנא ,רח'
הרכבת  ,42תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,10.00באזור תעשיה עמק
חפר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף טנא ,עו"ד ,מפרק

ירוחם שפט ,מפרק

אילן ידין אחזקות בע"מ

א.ג.מ ארז שרותים ומסחר בע"מ

)ח"פ (51-276259-2

)ח"פ (51-309730-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.4.2009בשעה  ,12.00במשרד עו"ד יורם אסלמן,
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2009בשעה  ,18.00במשרד פיביך ,אשכנזי
ושות' ,רואי חשבון ,נחלת יצחק  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

לרינה רוזביץ ,עו"ד
באת כוח החברה

שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

קילאס פיתוח מקרקעין )נ.ל (.בע"מ

אלמרק שיווק בע"מ

)ח"פ (51-207127-5

)ח"פ (51-143970-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2009בשעה  ,11.30במשרדי עו"ד ראב"ד,
מגריזו ,בנקל ,להב ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,שד' שאול
המלך  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2009בשעה  ,11.00במשרד המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי גדנסקי ,עו"ד ,מפרק

איריס בכר ,מפרקת

אל.ג'י מתכות בע"מ
אופיר-רונן מהנדסים בע"מ

)ח"פ (51-278650-0

)ח"פ (51-043030-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2009בשעה  ,13.00במשרדו של עו"ד אלון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

סרי ,רח' סוקולוב  ,39חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמב"ם  ,37גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי נחמיאס ,מפרק

ברק טל-אור ,עו"ד ,מפרק

אורן אסיה פוד ייעוץ ואחזקות בע"מ

א.נטורל קוסמטיקס בע"מ

)ח"פ (51-328988-4

)ח"פ (51-374277-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2009בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח'
רמב"ם  ,37גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.4.2009בשעה  ,8.00ברח' פריימן  ,20ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברק טל-אור ,עו"ד ,מפרק

ד"ר בגניה קנבסקי ,עו"ד ,מפרקת

הירקון ) (163בים בע"מ

ינאי )ת.א (.שירותי ניהול בע"מ

)ח"פ (51-376389-6

)ח"פ (51-244786-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2009בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח'
רמב"ם  ,37גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.3.2009בשעה  ,12.00במשרד עוה"ד עופר
אבנון עופר ושות' ,רח' הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ברק טל-אור ,עו"ד ,מפרק

תהילה ינאי ,מפרקת

קפה בגורדון בע"מ
)ח"פ (51-398148-0

בניהו שפירא בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-189267-1

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2009בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
רמב"ם  ,37גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ברק טל-אור ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.4.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
חיים הזז  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בניהו שפירא ,מפרק

נ.כ .אדמון כלכלת עסקים בע"מ
)ח"פ (51-173814-8

א.ח.א הנדיב השקעות ) (2000בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-292468-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2009בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,26.4.2009בשעה  ,16.00ברח' מנחם בגין  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,11.15באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי חן ,עו"ד ,מפרק

טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

קוויזרי טריידינג בע"מ

אורית קופת תגמולים לעצמאיים ליד בנק המזרחי
המאוחד בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (52-003538-7

)ח"פ (51-230856-0
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

סטיבן סלום ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,9.00באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

שומרון קופה לתגמולים ופיצויים בע"מ
)ח"פ (52-003311-9
)בפירוק מרצון(

אמנה קופת תגמולים מרכזית בע"מ
)ח"פ (52-003310-1

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,12.00באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,9.45באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

הקופה לפיצויי פיטורין ליד בנק המזרחי
המאוחד בע"מ
)ח"פ (52-002257-5

תפארת קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי
המאוחד בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (52-003047-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,10.30באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,12.45באולם הישיבות,
רח' אלנבי  ,105תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טלי בן–גל ,עו"ד ,מפרקת

ליאור קופת תגמולים מרכזית ליד בנק המזרחי
המאוחד בע"מ

תובנות יישומי בריאות בע"מ

)ח"פ (52-003183-2

)ח"פ (51-316387-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה,
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ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,5.4.2009בשעה  ,9.00במשרדי החברה,
רח' דרך השלום ) 53קומה  ,(21גבעתיים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

תתכנס ביום  ,6.4.2009בשעה  ,15.00במשרד עו"ד דפנה לנג,
רח' קרליבך  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה לנג ,עו"ד ,מפרקת

ויקי לוי ,עו"ד ,מפרקת

ר.פ .מרכז מיחזור )באר שבע( בע"מ

אמא טבע בע"מ

)ח"פ (51-101905-1

)ח"פ (51-372640-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.4.2009בשעה  ,14.00במשרד עו"ד דפנה לנג,
רח' קרליבך  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.4.2009במשרד עו"ד יצחק גואטה ,רח' ההגנה
 ,18פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה לנג ,עו"ד ,מפרקת

מזל חופי ,מפרקת

בולבור בע"מ

בני ארץ בע"מ

)ח"פ (51-301811-9

)ח"פ (51-096162-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2009בשעה  ,10.00במשרדי עוה"ד מיטל
קינן ,רח' כיכר הבימה  ,2קומה א' ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2009בשעה  ,10.30במשרדי עו"ד ראב"ד,
מגריזו ,בנקל ,להב ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,שד' שאול
המלך  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל ואקנין-גולד ,עו"ד ,מפרקת

איריס בכר ,מפרקת

החברה הישראלית למימון ולהשקעות בע"מ

פולקרנד הולדינג לימיטד

)ח"פ (52-001385-5

)ח"פ (56-002135-4

)בפירוק מרצון(

)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  ,14.4.2009במשרד עו"ד יורם אסלמן ,רח' אחד
העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2009בשעה  ,14.00במשרדי המפרק,
מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,44תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

בוריס למפר ,עו"ד ,מפרק

אליהו כהן ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

י.ר.א.ב) .ראשון לציון(  1988בע"מ

אל-ים אוניות בע"מ

)ח"פ (51-132916-1

)ח"פ (51-048074-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,6.4.2009בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,מרכז עזריאלי
 ,3המגדל המשולש ,קומה  ,44תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו כהן ,עו"ד ,מפרק

רמתון אחזקות בע"מ
)ח"פ (51-281315-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2009בשעה  ,10.00במשרדה הרשום של
החברה ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז
עזריאלי ) 1הבניין העגול( ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון כהן ,מפרק

שחקים טכנולוגיות תעופתיות בע"מ
)ח"פ (51-212119-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2009או  30ימים לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

יהל  -שירותי אחסנה בע"מ
)ח"פ (51-278658-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2009בשעה  ,10.00בבית המפרק ,רח' הדקלים
 ,3כפר סירקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב לוי ,מפרק

נתיב פתרונות מתקדמים בע"מ
)ח"פ (51-399655-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,22.4.2009בשעה  ,16.00במשרד רו"ח עופר כהן,
רח' מקוה ישראל  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר כהן ,רו"ח ,מפרק

טופ צימר  -מרכז הזמנות ארצי לצימרים בע"מ
)ח"פ (51-406534-1
)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  ,19.4.2009בשעה  ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמואל אפק ,מפרק

ארייה ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ (51-294886-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
שנקבעה ליום  ,16.2.2009בשעה  ,16.00נדחתה ליום ,6.4.2009
בשעה  ,16.00במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע & לשם
ברנדווין ,דרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה .לאסיפה יוגש
דוח מלא על מצב עסקיה של החברה .האסיפה תהיה רשאית
להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה ,וכן
למנות ועדת ביקורת.
כל אדם הטוען שהוא נושה החברה ,יגיש למען הנ"ל או
לפקס'  03-6103909עד  24שעות לפני מועד האסיפה החדש
את הוכחות החוב.
דותן ברנע ,עו"ד
בא כוח החברה

טהור י .שרותים ) (02בע"מ
)ח"פ (51-3224931-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.4.2009בשעה  ,10.00ברח' ריב"ל  ,15תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רם שריד ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5924ז' באדר התשס"ט3.3.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

