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עמוד
הודעה ע ל יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ו ע ל ובו
ה ו ד ע ה ע ל שינוי ש ם מ ש ר ד ותואר ש ר

מ ב ח נ י ם ל ת מ י כ ה במוסדות ציבור במסגרת ה ח ל ט ת
794

ה מ מ ש ל ה מסי  13לסיוע לארגונים ו ע מ ו ת ו ת

794

ה ו ד ע ה בדבר ע ד כ ו ן סכומי אגרה ל פ י חוק כ ב י ש אגרה
) כ ב י ש ארצי לישראל(

ה ו ד ע ה ע ל מינוי ר א ש ה מ ט ה ה כ ל ל י ש ל צ ב א ה ג נ ה
לישראל

794

ה ו ד ע ה ע ל מינוי חברים מקרב ה צ י ב ו ר ב ו ו ע ד ה לאיתור
מ ו ע ד י ם ל פ י חוק בנק י ש ר א ל

מינוי מ נ ה ל י ארנונה )חיפה ,טבריה(

797

799
799

ה ו ד ע ו ת ל פ י חוק ה ס כ מ י ם קיבוציים -
794

ה ו ד ע ה ע ל פטור מ ח ו ב ת מכרז ל מ ש ר ו ת ב מ י נ ה ל ת

ה ס כ מ י ם כלליים ש ה ו ג ש ו לרישום ע ד 800 ....31.8.2010
ה ס כ מ י ם מיוחדים ש ה ו ג ש ו לרישום ע ד 800 31.8.2010.

״תנופה״ לפי חוק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה )מינויים(

794

מוסמכות ובדבר מינוי י ו ש ב ר א ש כאמור

794

צווים בדבר ביטול מינוי י ו ש ב ר א ש ר ש ו י ו ת

ה ס כ מ י ם כלליים ש ה ו ג ש ו לרישום ע ד 802 ....30.9.2010
ה ס כ מ י ם מיוחדים ש ה ו ג ש ו לרישום ע ד 802 30.9.2010.

מ ב ח נ י ם ל ת מ י כ ה ש ל מ ש ר ד הרווחה ו ה ש י ר ו ת י ם
ה ח ב ר ת י י ם במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה
ש ו ט פ ת ש ל תלמידים נזקקים ב פ נ י מ י ו ת

עמוד

795

ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר ר כ י ש ת קרקעות לצורכי ציבור

805

ה ו ד ע ו ת לפי חוק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה

816

הודעות מאת הציבור

843

הודעה על פטור מחובת מכרז למשרות
במינהלת ״תנופה״

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
המדינה ועל שובו
לפי חוק-יסוד :נשיא המדינה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו

בהתאם לסעיף )24ב( לחוק-יסוד :נשיא המדינה  ,אני
מודיע ע ל יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י״א
בתשרי התשע״א )9ו בספטמבר 0ו (20ועל שובו ביום י״ח בתשרי
התשע״א ) 26בספטמבר 0ו.(20
ו

כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ 309ו(3-
בנימין נתניהו

ראש הממשלה
ו

ס״ח התשכ״ד ,עמי 8וו.

הודעה

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה כדלקמן:
)ו( בהתאם לסעיף ו 2לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט-
959ו )להלן  -החוק( ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,
כי הוראת סעיף 9ו לחוק לא תחול על משרות של עובדי
מינהלת ״תנופה״ )להלן  -המינהלה( אשר מונו למשרתם
במינהלה בלא מכרז פומבי או על משרות במינהלה שיאוישו
עד ליום הי בטבת התשע״ב )ו 3בדצמבר ו ו (20או עד סיום
פעילות המינהלה לפי החלטות הממשלה שיתקבלו מזמן
לזמן בעניין זה על פי החלטות המשלה שיתקבלו מזמן לזמן
בעניין זה על פי המוקדם מביניהם ,ואולם לגבי המשרות
שיאוישו לאחר החלטה זו  -הפטור יותנה בהליך מיון
ובחירת מועמדים בהתאם להוראות פסקה .933ו ו לתקשיר,
בשינויים המחויבים;
ו

הממשלה ,בישיבתה ביום כ״ג באלול התש״ע ) 2בספטמבר
0ו ,(20החליטה לשנות את שם המשרד לענייני גמלאים למשרד
לאזרחים ותיקים ,ואת תוארו של השר לענייני גמלאים לשר
לאזרחים ותיקים.

) (2פטור מחובת מכרז כאמור לא יחול על עובד אשר אינו
עומד בדרישות הסף למשרה שבה הוא מועסק;

י״א בתשרי התשע״א )9ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-688

) (3אין באמור בהחלטה זו כדי לשנות את אופי העסקה הזמני
של משרות אלה לאור אופייה הזמני של המינהלה.

צ ב י האוזר

כ״ט בתשרי התשע״א ) 7באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-274

מזכיר הממשלה

אהרון לישנסקי

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של
צבא הגנה לישראל

ו

לפי חוק-יסוד :הצבא
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )3ג( לחוק-יסוד :הצבא
ולפי המלצת שר הביטחון ,מינתה הממשלה את אלוף יואב
גלנט לתפקיד ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל החל
מיום יי באדר אי התשע״א )4ו בפברואר וו ,(20במקום רב אלוף
גבי אשכנזי המסיים את כהונתו .
ו

2

תקופת כהונתו של הרמטכ״ל תהיה שלוש שנים.
וי בתשרי התשע״א )4ו בספטמבר 0ו(20
)חמ 2ו(3-2
צ ב י האוזר

2

צו בדבר ביטול מינוי יושב ראש רשות מוסמכת
לפי תקנות העסקת נכי מלחמה ,התשי״א-ו95ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )5ג( לתקנות העסקת נכי מלחמה,
התשי״א-ו95ו  ,אני מבטל את מינויו של שלמה זיולטי ,ת״ז
 ,050288380ליושב ראש רשות מוסמכת ,לעניין התקנות
האמורות ,במחוז באר שבע.
ו

הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות יתוקן לפי זה.
הי באלול התש״ע )5ו באוגוסט 0ו(20
)חמ (3-438
2

מזכיר הממשלה
ו

אהוד ברק

ס״ח התשל״ו ,עמי 54ו.
י״פ התשס״ז ,עמי 852ו.

שר הביטחון
ו

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור בוועדה
לאיתור מועמדים

2

ו

כ״ה בתשרי התשע״א ) 3באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-4092

ס״ח התש״ע ,עמי .452

794

ק״ת התשי״א ,עמי 090ו.
י״פ התשנ״ב ,עמי  ;2396התשנ״ו ,עמי 565ו.

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת

לפי חוק בנק ישראל ,התש״ע0-ו20
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )33א( לחוק בנק ישראל,
התש״ע0-ו) 20להלן  -החוק( ,מינתה הממשלה ,ע ל פי הצעת
שר האוצר ,לאחר שהתייעץ עם יושב ראש הוועדה לאיתור
מועמדים לחברים בוועדה המוניטרית ובמועצה המינהלית של
בנק ישראל ,השופט אליהו וינוגרד )להלן  -הוועדה לאיתור
מועמדים( ,את מרדכי פרידמן ,ת״ז 644979ו 05ואת טל רגב ,ת״ז
 ,027902659לחברים מקרב הציבור בוועדה לאיתור מועמדים
לפי החוק ,החל ביום ו באוקטובר 0ו.20

ו

ממלא מקום מזכיר הממשלה
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשס״ט ,עמי .87

לפי תקנות העסקת נכי מלחמה ,התשי״א-ו95ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )5ג( לתקנות העסקת נכי מלחמה,
התשי״א-ו95ו  ,אני ממנה את שלמה זיולטי ,ת״ז ,050288380
ליושב ראש רשות מוסמכת ,לעניין התקנות האמורות ,במחוז
דן.
ו

הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות יתוקן לפי זה.
2

הי באלול התש״ע )5ו באוגוסט 0ו(20
)חמ (3-438
אהוד ברק

שר הביטחון

צ ב י האוזר

ו

מזכיר הממשלה

2

ק״ת התשי״א ,עמי 090ו.
י״פ התשנ״ב ,עמי .2396
ילקוט הפרסומים  ,6153כי בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

)(3

מבחנים לתמיכה של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה
שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו
בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב
התשמ״ה985-ו )להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם היועץ
המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  -המשרד(
במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים
בפנימיות ,כמפורט להלן:
ו

) (4מוסד החינוך שבבעלותו ובניהולו של המוסד מבקש
התמיכה הוא מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ,הפועל
בהתאם לחוק לימוד חובה ,התש״ט949-ו  ,ולחוק פיקוח
על בתי ספר ,התשכ״ט969-ו  ,או חוק מוסדות חינוך
תרבותיים ייחודיים ,התשס״ח , 2008-לפי העניין )להלן
 מוסד החינוך(;3

4

5

תקנה תקציבית ו0-36-0ו23-
ו.

כללי

)(5

)א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן  -הוועדה( תדון בעניין
תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן
)להלן  -הנוהל הכללי( ובהתאם למבחנים אלה.
2

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול
הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני
אחיד וענייני של המבחנים.

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת
אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

)(7

)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של
המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות ,הכל בכפוף
לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים
השוטפת ,כפי שיפורט להלן.
.2

פעילות נ ת מ כ ת

תנאי סף לתמיכה

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד
ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן  -המוסד( ,הפועל
שלא למטרות רווח ,אשר ועדת התמיכות של המשרד
מצאה כי מתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:
)ו(

)(2

ו

2

המוסד המבקש תמיכה לראשונה יוכיח למשרד כי -
)א(

הוא פעל במשך שנתיים לפחות בפעילות נושא
מבחן זה במימון ממקורות עצמיים;

)ב(

היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעדה
הגיש את בקשתו ,לא פחת ממחצית היקף
הפעילות ,שבעדה הוא מבקש תמיכה בפנייתו;

המוסד המבקש תמיכה הוא הבעלים והמנהל של
פנימייה )להלן  -הפנימייה( המיועדת לתלמידי מוסד
חינוך כמפורט בפסקה ) (4שבבעלותו ובניהולו;

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .34
י״פ התשנ״ב ,עמי  ;2569התשנ״ד ,עמי 6ו ;47התשנ״ז ,עמי 0ו7ו;
התש״ס ,עמי  ;3264התשס״א ,עמי  402ועמי 628ו; התשס״ב,
עמי ו ;76התשס״ג ,עמי 358ו; התשס״ד ,עמי 07ו ,עמי  298ועמי
 ;2030התשס״ה ,עמי  330ועמי 40וו.

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

החניכים הזכאים כהגדרתם בסעיף  ,4הם חלק
מהחניכים השוהים בפנימייה באופן קבוע כאמור
בפסקה ) (6בתנאים המפורטים בפסקה האמורה וכן
הם לומדים במסגרת חינוך ע ל יסודי במוסד החינוך;

) (8על אף האמור בפסקה ) (2במקרים חריגים הקשורים
לטובת החניך ,כגון :סיבות פדגוגיות או חברתיות
תישקל על ידי ועדה משרדית ,האפשרות לאשר תמיכה
גם בעבור חניך הלומד במוסד חינוך שאינו נמצא
בבעלות ובניהול המוסד מבקש התמיכה; הוועדה
המשרדית תדון בבקשות חריגות שיגיש המבקש,
בצירוף אסמכתאות מקצועיות וחוות דעת כמפורט
בפסקה זו ובלבד שמספר החניכים שיוכרו כחריגים לא
יעלה על  2%מסך החניכים שבעדם נמצא המוסד זכאי
לתמיכה; אם חישוב האחוזים של החניכים שיוכרו
כחריגים ייתן תוצאה שאינה מספר שלם ,תעוגל
התוצאה כלפי מטה ,למעט במקרים שבהם התוצאה
נמוכה מ-ו; אסמכתאות מקצועיות כאמור יינתנו על
ידי השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך
או של הרשות המקומית וכן חוות דעת של הגורם
המקצועי הנוגע לעניין במשרד; לעניין פסקה זו ,״ועדה
משרדית״  -ועדה שיקים המשרד שחבריה יהיו מפקח
משירות ילד ונוער של המשרד שהוא עובד סוציאלי
והא יהיה יושב ראש הוועדה ,יועץ חינוכי בעל תואר
שני לפחות ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בייעוץ
חינוכי והשמה בתחום החינוך ,שאינו עובד המשרד,
וכן מנהל פנימייה הנתונה לפיקוח שירות ילד ונוער
במשרד;

פעילות נתמכת היא סיוע למוסדות ציבור באחזקה שוטפת
של תלמידים בפנימיות.
.3

למוסד החינוך יש רישיון מטעם משרד החינוך לפי חוק
הפיקוח ע ל בתי ספר ,התשכ״ט969-ו או ע ל פי חוק
מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשס״ח;2008-

) (6בפנימייה שוהים באופן קבוע  30חניכים לפחות בגילאים
2ו עד  8ו; החניכים שוהים בפנימייה בתנאי לינה ומקבלים
מהמוסד המבקש שלוש ארוחות ביום ,מהן ארוחה אחת
חמה ,לפחות; לעניין פסקה זו ,חניך שמלאו לו 8ו שנים
במהלך שנת הלימודים שבעבורה ניתנת התמיכה ייחשב
כבן 8ו עד סוף שנת הלימודים שבה מלאו לו 8ו ,ובלבד
שאינו לומד במסגרת חינוך אחרת;

)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה,
על פי עקרונות של סבירות ושוויון.
)ג(

המשרד בדק את הפנימייה שבה שוהים החניכים
שבעדם מבוקשת התמיכה לפי מבחנים אלה ומצא
שהיא עומדת בדרישות כל דין ובדרישות המשרד
הנוגעות להפעלת הפנימייה ותפקודה השוטף כפי
שנקבעו ופורסמו באתר האינטרנט של המשרד
בכתובת  ,www.molsa.gov.ilולאחר שניתן פרק זמן
מתאים למוסדות הציבור למלאן;

3

4

5

ס״ח התש״ט ,עמי .287
ס״ח התשכ״ט ,עמי 80ו.
ס״ח התשס״ח ,עמי .742
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)(9

לימודים ,בהתאם לשינויים שיהיו בהם;
הסכומים שבטורים אי ו-בי יעודכנו בהתאם
לעדכון קו העוני; טבלה מעודכנת של הסכומים
כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

בעבור חניך זכאי כהגדרתו בסעיף  4השוהה בפנימייה
לא ניתנת תמיכה מהאגף למוסדות חינוך תורניים
במשרד החינוך;

)0ו( מבנה מוסד החינוך מצוי ביישוב או ברשות המקומית
שבו מצויה הפנימייה או במרחק שאינו עולה על 0ו
ק״מ ממנה בקו אווירי;
)וו( למוסד מבקש התמיכה יש זכות בעלות ,חכירה או
שכירות במבנים של הפנימייה ושל מוסד החינוך
למשך שנת הלימודים שבעדה מבוקשת התמיכה
לפחות;
)2ו( לפנימייה רישיון בר-תוקף לניהול מעון ,או שהיא
פטורה מרישיון ,הכל לפי חוק הפיקוח על מעונות,
התשכ״ה965-ו  ,והמחלקה למוסדות ציבור במשרד
אישרה כי הפנימייה מתקיימת בתנאים נאותים;

להלן הטבלה שלפיה תיבדק הזכאות לתמיכה:
טור בי
למשפחה אחרת
)קו העוני(
בשקלים חדשים
כאמור בפסקה ))(2ב(

מספר נפשות
במשפחה

טור אי
למשפחה שבה עובד,
דורש עבודה או נכה
בשקלים חדשים
כאמור בפסקה ))(2א(

3

6,922

5ו4,6

4

8,359

5,573

5

9,796

ו6,53

6

03ו,וו

7,402

7

2,409ו

8,273

8

3,585ו

9,057

4,629ו

9,753

700

600

6

)3ו( הפנימייה קיבלה אישורים ממשטרת ישראל להעסקת
עובדים לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס״א-ו; 200
7

)4ו( התשלום החודשי שגובה המוסד ממשפחת חניך זכאי
כהגדרתו בסעיף  ,4לשם החזקתו בפנימייה אינו עולה על
הסכום שהיה נגבה אילולא התמיכה ,פחות הסכום הצפוי
מתמיכת המשרד בעבור החניך על פי מבחנים אלה.
ה ז כ א ו ת לתמיכה

.4

תמיכה תינתן למוסד רק בעבור אחזקת חניך בפנימייה
שמתקיימים בו כל התנאים האלה )להלן  -חניך זכאי(:
)(1

הכתובת שבה מתגורר החניך ,שבעבור אחזקתו מבוקשת
תמיכה מהמשרד ,היא מחוץ ליישוב שבו ממוקמת
הפנימייה; ואולם תנאי זה לא יחול לגבי חניך שנוסף עליו,
משפחתו מונה  3ילדים קטינים לפחות ואחזקתו בפנימייה
של החניך אינה ממומנת ישירות או בעקיפין מתקציב
המדינה ,או אם משפחתו מוכרת למחלקה לשירותים
חברתיים ומקבלת ליווי וטיפול פסיכו־סוציאלי;

)(2

ההכנסה הממוצעת של משפחת החניך ,שבעבור
אחזקתו מבוקשת תמיכה מהמשרד לחודש ,אינה עולה
על האמור להלן:
)א( לגבי חניך שאחד מהוריו או שניהם עובד או
דורש עבודה ולא סירב לעבודה מתאימה או
נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה995-ו  ,הזכאי לקצבת נכות
מלאה  -ע ל סכום העולה ב 50%-ע ל קו העוני
כמופיע בטור אי בטבלה שבסעיף זה;

9
כל נפש נוספת
.5

)ב( סכום התמיכה לכל מבקש ייקבע ע ל ידי חלוקת סך
התקציב המיועד לחלוקה לפי מבחנים אלה בסך כל
החניכים הזכאים בכל המוסדות שנמצא כי עמדו
בתנאי הסף לפי מבחנים אלה ,והכפלתו במספר
החניכים הזכאים אצל המבקש.

8

)ב(

לגבי חניך שאינו נכלל בפסקת משנה )א(  -על
קו העוני כמופיע בטור בי בטבלה שבסעיף זה;
בחישוב ההכנסה המשפחתית תיכלל הכנסת
עבודה נטו )לאחר ניכוי מסי חובה( ,קצבאות
ילדים ,מלגות מחיה או לימוד ,וקצבאות או
הכנסות אחרות כיוצא באלה; נתוני ההכנסה
ומספר הנפשות במבחנים אלה יתייחסו
להורים ולילדיהם שטרם מלאו להם 8ו שנים;
נתוני קו העוני ,חושבו במוסד לביטוח לאומי
נכון לינואר  ,2009ויעודכנו מדי תחילת שנת

6

7

8

ס״ח התשכ״ה ,עמי .48
ס״ח התשס״א ,עמי .509
ס״ח התשנ״ה ,עמי 0ו.2
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אופן חלוקת התמיכה

)א( מספר החניכים הזכאים לתמיכה בכל מוסד ייקבע
על ידי ועדת התמיכות בעת אישור זכאותו של אותו
מוסד לתמיכה ,בהתאם להצהרת המוסד בדבר מספר
החניכים הזכאים לתמיכה כאמור בסעיף )6א( ולבדיקת
מבחני ההכנסה של הורי החניכים ועמידתם בתנאי
הזכאות לתמיכה כמפורט בסעיף  4על ידי המשרד
או מי שמונה לכך מטעמו; מספר זה יכול שיפחת
במהלך שנת הלימודים במקרה של עזיבת חניכים את
הפנימייה בכפוף למפורט בסעיף .6

.6

נהלים

)א( בעת הגשת בקשת התמיכה ידווח המוסד ע ל מספר
החניכים הכולל בפנימייה שבעדה מבוקשת התמיכה
וכן על מספר החניכים הזכאים הלומדים בה.
)ב( המוסד ידווח מדי חודש ולא יאוחר מסוף השבוע
הראשון לכל חודש על מספר החניכים בחודש שקדם
לחודש החולף ,כאמור בסעיף קטן )א(; הדיווח האמור
יבוצע גם אם לא השתנה מספר החניכים; לדוגמה,
עד תום השבוע הראשון לחודש יוני יימסר דיווח על
המספר הכולל של החניכים בפנימייה ומספר החניכים
הזכאים שלמדו בפנימייה בחודש אפריל שקדם לו.
)ג(

פחת מספר החניכים בפנימייה מ ,30-לא יהיה זכאי
המוסד לתמיכה בעבור התקופה שבה פחת מספרם
מ.30-

)ד( לא דיווח מוסד על שינוי במספר החניכים או החניכים
הזכאים ,ונמצא בביקורת שנערכה ,או בכל דרך
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

אחרת ,כי מספרם פחת ,יחושב מספר החניכים או
החניכים הזכאים כאילו היה מספרם החל בראשית
שנת הלימודים שבעבורה משולמת התמיכה כמספר
המופחת שנמצא בביקורת.

.2

)ה( התקיים האמור בסעיף קטן )ד( ,יחולו הוראות הנוהל הכללי.

.7

)ו(

בכל מקרה לא יעלו הסכומים המתקבלים בעד חניך
זכאי ממשרדי הממשלה השונים מתקצוב או תמיכה,
על  85%מדמי אחזקת ילד בפנימייה ,כפי שקבעה מזמן
לזמן הוועדה הבין-משרדית לקביעת תעריף אחזקת
ילדים בפנימיות ,שבהשתתפות המשרד ,משרד האוצר,
ומשרד החינוך התרבות והספורט )להלן  -התעריף(.
התעריף מתפרסם באתר האינטרנט של משרד החינוך
אשר כתובתו .www.education.gov.il

)ז(

הסכום הכולל שהמוסד מקבל בעבור החניך הזכאי
ממשרדי הממשלה ומההורים במצטבר ,לא יעלה על
מלוא התעריף של עלות אחזקתו בפנימייה.

.8

2

)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי
לתתה ,ע ל פי עקרונות של סבירות ושוויון.
)ג(

.3

תחילה
.4

תנאי סף

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד
ציבור ,כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן  -המוסד( ,שהוועדה
מצאה כי עמד בכל תנאי הסף האלה:

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים
י״פ התשס״ה ,עמי  533ועמי  ;4249התשס״ו ,עמי 2ו;50
התשס״ח ,עמי 4ו5ו; התשס״ט ,עמי 4ו ;52התש״ע ,עמי 237
ועמי .4270

9

מטרת התמיכה

מטרת התמיכה היא סיוע לארגונים ולעמותות הפועלים
בתחומים חברתיים ,שעיקרם בתחום הרווחה והשירותים
החברתיים ,הבריאות ,החינוך והקליטה שנפגעו בעקבות
המשבר הכלכלי.

9

תחילתו של מבחן זה ביום פרסומו.
י״ג בחשוון התש״ע )ו 2באוקטובר 0ו(20
)חמ 888ו(3-

)ו(

פעילות המוסד היא מתן שירות חברתי בעל חשיבות
רבה באחד או יותר מהתחומים של הרווחה ,חינוך,
בריאות או קליטה ,לאוכלוסיה המצויה במצוקה
והזקוקה לסיוע )להלן  -השירות(; ואולם לא תישלל
זכאותו של מוסד לתמיכה לפי פסקה זו אלא אם כן
קבעה הוועדה ,ע ל סמך המלצה מנומקת של הגורם
המקצועי המתאים במשרד הממשלתי הנוגע לעניין,
כי אינו עומד בתנאי הנזכר בפסקה זו;

)(2

המוסד מממן מתקציבו )לא מכספי ממשלה ,שלטון מקומי
או ועדת העיזבונות( כפי העולה מהדוחות הכספיים של
שנת  20% ,2009מכלל סך פעולותיו לפחות;

)(3

המוסד אינו מקיים פעילות של מוסד חינוך או מקיים
פעילות כאמור אך גם פעילות נוספת ובלבד שעומד
בתנאי פסקה ) ;(9לעניין זה ,״מוסד חינוך  -מוסד שבו
מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים כגון :גן ילדים ,בית
ספר ,אולפנה ,ישיבה קטנה ,ישיבה גבוהה ,כולל ,מדרשה,
מכללה ,אוניברסיטה ,מוסד להכשרת מורים וכיוצא בכך;

)(4

פעילות המוסד ניתנת לעשרה פונים ,באופן שוטף,
לכל הפחות )בממוצע שנתי לשנתיים האחרונות(;
במוסדות העוסקים בתחום החינוך  -הפעילות ניתנת
לחמישים פונים באופן שוטף ,לכל הפחות )בממוצע
שנתי לשנתיים האחרונות(;

)(5

המוסד פועל שנתיים לפחות באחד או ביותר
מהתחומים החברתיים כמפורט בסעיף ;3

מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור במסגרת החלטת
הממשלה מסי בו לסיוע לארגונים ועמותות
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
985ו )להלן  -החוק( ,בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3ו
מיום י״א בניסן התשס״ט ) 5באפריל ) (2009להלן  -ההחלטה(
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים
בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרדי הממשלה
מכספי הסיוע הממשלתי כפי שנקבע בהחלטה ,בין מוסדות
ציבור הזקוקים לסיוע הפועלים בתחומי הרווחה והשירותים
החברתיים ,הבריאות ,החינוך וקליטת העלייה:
ו

תקנה תקציבית ו  7 - 0ו  -ו 2 3 - 0
ו.

הגדרות

במבחנים אלה -
״הכנסות עצמיות״  -היקף שנתי של הכנסות מוסד הציבור
כהגדרתו בסעיף 3א לחוק ,לפי הדוחות הכספיים המבוקרים,
שמקורן אינו מכספים שהעבירה הממשלה לרבות לפי
מבחנים אלה ,רשות מקומית או הוועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה או שמקורן אינו
בתשלומים ששילמה הממשלה או רשות מקומית כנגד
רכישת שירותים ממוסד הציבור ,ולמעט הכנסות שיועדו
לרכוש קבוע על ידי תורם ושווי עבודת מתנדבים;
״שכר״  -שכר ברוטו;
ו

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול
הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום
שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת
אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות
העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

ביטול

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור
 -בטלים.

כללי

)א( ועדת תמיכות שתפעל במשרד הרווחה והשירותים
החברתיים )להלן  -הוועדה( תדון בעניין תמיכה
מהתקציב הממשלתי בהתאם לנוהל להגשת בקשות
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון
בהן )להלן  -הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

2

י״פ התשנ״ב ,עמי  ;2569התשנ״ד ,עמי 6ו ;47התשנ״ז ,עמי 0ו7ו;
התש״ס ,עמי  ;3264התשס״א ,עמי  402ועמי 628ו; התשס״ב ,עמי
ו ;76התשס״ג ,עמי 358ו; התשס״ד ,עמי 07ו ,עמי  298ועמי
 ;2030התשס״ה ,עמי  330ועמי 40וו.

ס״ח התשמ״ח ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .34
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)(6

המוסד נפגע בשווי ההכנסות העצמיות שלו; לעניין
פסקה זו ,פגיעה בשווי ההכנסות העצמיות של המוסד
תיחשב ירידה של  7.5%או יותר בהכנסות אלה בשנת
0ו 20ביחס לממוצע הכנסותיו העצמיות בשנים 2007
ו ,2008-הכל כעולה מהדוחות הכספיים המבוקרים
לשנים 0ו ,20ולשנים  2007ו 2008-שהגיש המוסד;
מוסד שלמרות הפגיעה בשווי ההכנסות העצמיות
שלו משירות מסוים ,יימצא לגביו כי כנגד הפגיעה
כאמור קיימת הגדלה של תמיכת המדינה באותו
שירות ,יראו כאילו לא מתקיים בו תנאי סף זה;

)(7

המוסד מוכן לעבור אבחון כלכלי-ארגוני ,ע ל ידי
גורמים שתקבע המדינה ,ובהתאם לצורך לפעול על
פי הנחיות ההתייעלות ,שייקבעו בעניינו;

)(8

המוסד עומד בתנאים שנקבעו בנוהל;

)(9

 70%מסעיף הפעולות של המוסד לפחות ,בהתאם
לקביעת הוועדה שתתבסס ע ל סיווג דוחות כספיים
של החשב הכללי בשנים  2008ו ,2009-מממן פעילות
חברתית שאינה תשלומי מלגות או תשלומי כספים
בדרך של העברה לפרטים; לעניין זה ,לא ייחשבו
העברות לפרטים שהעניק המוסד לאותם פרטים
כסיוע ובלבד שהיקפן אינו עולה ע ל 5%ו מהכנסותיו
העצמיות ,ונוסף על כך הוכח להנחת דעת הוועדה כי
הן מהוות מרכיב שולי ביחס לסיוע ולליווי שמעניק
המוסד למקבלי הסיוע במסגרת פעילותו החברתית;

)0ו( שכרו של כל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה
ביותר במוסד ,לפי דוחות שנת  ,2009אינו עולה
במועד פרסום מבחנים אלה על שכרו של מנהל חברה
ממשלתית לא עסקית בדרגה  7בשנת ;2009

״סניף באזור נזקק״  -סניף של המוסד ביישוב המדורג
באשכולות ו ע ד  4בדירוג הסוציו-אקונומי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
באמת מידה זו ,מוסד שדרך פעולתו השגרתית אינה
כוללת מגע ישיר עם האוכלוסיה יהיה זכאי לנקודה אחת
בלבד;
)(3

)א( עד  - 30%ו נקודה;
)ב(

)(4

.6

)(2

חיוניות השירות ,בהתאם להמלצת הגורם המקצועי
המתאים במשרד שבתחום אחריותו פעילותו העיקרית
של המוסד:
)א(

חיוני ביותר  3 -נקודות;

)ב(

חיוני  2 -נקודות;

)ג(

חיוני באופן מועט  -ו נקודות;

)ד(

לא חיוני  0 -נקודות;

אופן חלוקת התמיכה

)ו(

היקף התמיכה שביקש המוסד;

)(2

היקף הירידה בשיעור הכנסותיו העצמיות בשנת
0ו 20ביחס לממוצע הכנסותיו העצמיות בשנים
 2007עד  2008ולא יותר מירידה כאמור של ;33%

מחזור פעילות כספי בשנת - 2009
)א(
)ב(

מעל  ₪ 500,000עד מיליון  2 - ₪נקודות;

)ג(

מעל מיליון  ₪עד  5מיליון  6 - ₪נקודות;

)ד(

מעל  5מיליון  8 - ₪נקודות;

)(3
)ג(

שיעור הסניפים באזורים נזקקים מתוך כלל הסניפים
של המוסד -
)א( ע ד  - 30%ו נקודה;
)ב(

ע ד  2 - 65%נקודות;

)ג(

מעל  3 - 65%נקודות;

למען הסר ספק ,במוסד בעל סניף יחיד שזהו סניף באזור
נזקק ,תיחשב פעילות אותו סניף כ00%-ו פעילות של
סניפי המוסד.
באמת מידה זו ,״סניף״  -מוקד פעילות של המוסד המוכר
ע ל ידי הרשות המקומית שבה הוא פועל;
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)ד(

מעל  4 - 70%נקודות;

)ב( למרות האמור בסעיף קטן )א( ,בכל מקרה לא תינתן
תמיכה בהיקף העולה על אחד מאלה:

א מ ו ת מידה לחלוקת התמיכה

)ו(

)ג(

מעל  50%ועד  3 - 70%נקודות;

)א( כל מוסד ינוקד בהתאם לאמות המידה השונות כמפורט
בסעיף  ;5כל מוסד יהיה זכאי לתמיכה כשיעור הניקוד
שקיבל מתוך כלל הניקוד שניתן לכלל הארגונים.

התמיכה תחולק בהתאם לאמות המידה והניקוד המופיע
בצדן ,כמפורט להלן:
עד  500אלף שקלים חדשים )להלן  - (₪ -ו נקודה;

מעל  30%ועד  2 - 50%נקודות;

בהמלצתו יתחשב הגורם המקצועי האמור ,בין השאר ,בשיקולים
האלה :מספר מקבלי השירות באמצעות המוסד ,הצורך בשירות
שהמוסד נותן ,סוג האוכלוסיה שלה ניתן השירות ,מיקומו של
נתינת השירות.

)וו( המוסד הגיש את כל המסמכים וההתחייבויות לפי
מבחנים אלה ולפי ההנחיות שפרסמה או מפרסמת
הוועדה בתקשורת ובאתר האינטרנט של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים מזמן לזמן ,הנוהל וכל דין.
.5

שיעור כספים שאינם ממשלתיים לרבות תרומות
והכנסות עצמיות ,ביחס למחזור הפעילות הכספית של
המוסד בשנת - 2009

.7

 2מיליון שקלים חדשים.

סכום שלא יחולק כתוצאה מהוראות סעיף קטן )ב(,
יחולק בין מוסדות הציבור הזכאים האחרים באופן
יחסי לסכום שלו היו זכאים; למרות האמור ,בכל
מקרה סכום התמיכה הכולל למוסד לא יעלה על
השיעור הקבוע בסעיף קטן )ב(.

הוראות הנוגעות ל ה ע ב ר ת התמיכה

)א( כספי תמיכה יועברו למוסד רק לאחר שיימצא כי
מתקיימים בו תנאי הסף לפי מבחנים אלה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מוסד שנמצא כי
מתקיימים בו תנאי הסף למעט תנאי הסף האמור
בסעיף  ,(6)4יוכל לקבל תשלום ע ל חשבון כספי
התמיכה גם טרם הוכחת התקיימותו של תנאי זה
ובלבד שיתקיים בו האמור להלן -
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)ו(

המוסד לא הגיש את הדוחות הכספיים המבוקרים
לשנת 0ו 20כאמור בסעיף  (6)4שכן טרם הושלמה
הכנת הדוחות על ידי רואה החשבון של המוסד;

)(2

המוסד הגיש את מאזני הבוחן שלו ועלה מהם
כי צפוי שלאחר הגשת הדוחות המבוקרים
לשנת 0ו 20ובדיקתם הוא יצליח להוכיח פגיעה
בשווי ההכנסות העצמיות כאמור בסעיף ;(6)4

)(3

המוסד יעמוד בתנאים ודרישות כפי שייקבעו
על ידי הצוות הבין-משרדי הנדרשות להשלמת
הליך התמיכה ,בדיקת הזכאות והבטחתה,
ובכלל זה מתן זכות קיזוז למדינה ,העמדת ערבות
בנקאית או ביטחונות אחרים כפי שייקבעו.

.2

)ג(

.8

3ו4.

פחות מ 4-טון
)ב( ברכב שמשקלו הכולל המותר

)ג(

 4טון או יותר

2.39ו

באופנוע

2.07

כ״ג בתשרי התשע״א )ו באוקטובר 0ו(20
ח

מ

4

ו

9

2

-

3

אהוד סביון

(

המנהל הכללי של חברת דרך ארץ
הייווייז )997ו( בע״מ ,בעל הזיכיון
3

י״פ התשס״ט ,עמי 24ו ;5התש״ע ,עמי .2942

נהלים

מינוי מנהל ארנונה

)א( למען הסר ספק ,מקום שבו נמצא כי שולמה תמיכה
שלא כדין ,יחולו הוראות הנוהל.
)ב( יובהר כי אין בקבלת תמיכה לפי מבחנים אלה משום
כפל תמיכה האסור ביחס לכל סוג ש ל תמיכה או
תקצוב שקיבל מוסד הציבור מאת כל גורם שהוא,
ציבורי או אחר.
.9

3

)א( ברכב שמשקלו הכולל המותר

)

מוסד שקיבל כספים ע ל חשבון כספי התמיכה כאמור
בסעיף קטן )ב( ונמצא ,לאחר הגשת הדוחות המבוקרים
לשנת 0ו 20ובדיקתם ,כי הוא לא הצליח להוכיח
פגיעה בשווי ההכנסות העצמיות שלו כאמור בסעיף
 ,(6)4ישיב את הכספים האמורים בהתאם להנחיות
ועדת התמיכות.

סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר סכומי אגרה ,
ביחס לקטע 8ו ,הם כמפורט להלן:

תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום ט״ו בטבת התש״ע )ו בינואר
0ו (20ותוקפם עד יום כ״ד בטבת התשע״א )ו 3בדצמבר 0ו.(20
הי בחשוון התשע״א )3ו באוקטובר 0ו(20
)חמ 888ו(3-

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו976-ו
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו976-ו ,
מינתה עיריית חיפה ,בישיבתה מיום די בחשוון התשע״א )2ו
באוקטובר 0ו ,(20את יוסי גדיאל ,ת״ז  ,055902464למנהל ארנונה
לעניין החוק האמור.
ו

הי בחשוון התשע״א )3ו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-265
יונה יהב

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

ראש עיריית חיפה
ו

ס״ח התשל״ו ,עמי .252

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

מינוי מנהל ארנונה

לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף )6א( ו)-ג( לחוק כביש אגרה
)כביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה995-ו  ,ובכפוף לתנאי חוזה
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז
)997ו( בע״מ ,אני מודיע כי מיום כ״ג בתשרי התשע״א
)ו באוקטובר 0ו- (20
ו

ו .סכומי האגרה אשר נקבעו בהודעה בדבר עדכון סכומי
אגרה  ,הם כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
)א( ברכב שמשקלו הכולל המותר
2

פחות מ 4-טון

7ו3.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו976-ו ,
מינתה מליאת מועצת העיר טבריה ,בישיבתה מיום די בחשוון
התשע״א )2ו באוקטובר 0ו ,(20את יוסי נבעה ,ת״ז 20ו,028997
המנהל הכללי של עיריית טבריה ,למנהל ארנונה לעניין החוק
האמור.
ו

יוסי נבעה מונה במקום גל מור.
י״ב בחשוון התשע״א ) 20באוקטובר 0ו(20

)ב( ברכב שמשקלו הכולל המותר
)ג(

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו976-ו

 4טון או יותר

ו9.5

באופנוע

1.59

)חמ (3-265
זוהר עובד

ראש עיריית טבריה
ס״ח התשל״ו ,עמי .252
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;490התשנ״ח ,עמי .282
ס״ח התשס״ט ,עמי  ;3253התש״ע ,עמי .2942
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הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז957-ו
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 0ו.8.20ו3
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.
0ו7025/20
0ו25.7.20
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו״ף
רשויות מקומיות
עובדים הבלתי יחודיים
הודעה מסי 0ו97/וו תוספת ערבה
0ו8.8.20
0ו - 25.7.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.

0ו7026/20
0ו.8.20ו
המוסדות להשכלה גבוהה
ממשלת ישראל
מרכז השלטון המקומי
שלוש הערים הגדולות
שירותי בריאות כללית,
הסתדרות המהנדסים ,האדריכלים,
טכנולוגיים
כלל הענפים
כלל העובדים
תוספת שכר בסך 4.7%
0ו6.8.20ו
0ו.8.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.

והאקדמאים

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 0ו.8.20ו3
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
ו.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

ו.
2.
.3

0ו244/20
0ו25.7.20
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו״ף
רשויות מקומיות
עובדים הבלתי יחודיים

.4
.5

800

.6
7.
8.

הודעה מסי 0ו97/וו תוספת ערבה
0ו8.8.20
0ו - 25.7.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3

0ו245/20
0ו3.8.20
יעיש וגפנר שיווק תשומות לחקלאות בע״מ,

.4
5.
.6
7.
8.

הסתדרות מרחב הנגב
גידולים צמחיים
 20עובדים
תנאי עבודה
0ו3.8.20
0ו.9.20ו 2 -ו30.8.20

ו.
2
.3

0ו246/20
0ו9.6.20
האוניברסיטה הפתוחה,
הסתדרות החדשה

.4
.5
.6
7.
8.

חינוך
כלל העובדים המינהליים
תנאי עבודה
0ו8.8.20
0ו - 9.6.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3

0ו247/20
0ו4.7.20
מפעל חד אסף המגדר,

.4
.5
.6
7.
8.

מועצת פועלי קרית גת
תעשיית מתכת
כלל העובדים
תנאי עבודה
0ו0.8.20ו
0ו - 4.7.20לתקופה בלתי מסויימת

ו
2.
.3

0ו248/20
0ו23.5.20
מקט טכסטיל בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות הכללית מרחב מרכז גליל
תעשיית טכסטיל
כלל העובדים
דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני
0ו8.8.20
0ו - 23.5.20לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
7.
8.

0ו249/20
0ו24.6.20
תמר נהר הירדן מסי תאגיד 4455674ו,5
הסתדרות החדשה  /מרחב הכנרת  /מרחב עמקים
תעשיית נייר
כמצורף בנספחים א  +בי
תנאי עבודה
0ו2.8.20
0ו3 - 24.6.20ו24.6.20

ו.
2.
.3

ו.
.2

0ו250/20
0ו22.7.20
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.3

טבע תעשיות פרמצבטיות משרד ראשי מטה החברה,
הסתדרות החדשה מרחב פתח תקווה
תעשיית כימיקלים
כלל העובדים
חידוש והארכת הסכם קיבוצי
0ו2.8.20
0ו.20ו.ו 2 -ו2.20ו.ו3
0ו/20ו25
0ו.8.20ו
המוסדות להשכלה גבוהה
ממשלת ישראל
מרכז השלטון המקומי
שלוש הערים הגדולות
שירותי בריאות כללית,
הסתדרות המהנדסים ,האדריכלים,
טכנולוגיים
כלל הענפים
כלל העובדים
תוספת שכר בסך 4.7%
0ו6.8.20ו
0ו.8.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת

והאקדמאים

0ו252/20
0ו25.5.20
התעשייה האווירית לישראל בע״מ
אלתא תעשיות אלקטרוניות בע״מ,
הסתדרות הכללית החדשה
תעשיית אלקטרוניים
טכנאים ,הנדסאים ,ממשים ומנטים
תנאי עבודה
0ו29.7.20
0ו - 25.5.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו253/20
0ו4.8.20
תעשיות גומי עין שמר אגודה חקלאית שיתופית בע״מ,
הסתדרות העובדים החדשה
תעשיית נפט
כלל העובדים
שינוי להסכם 60/2006ו
0ו6.8.20ו
0ו - 4.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו254/20
0ו3.7.20ו
בנק מזרחי טפחות בע״מ,
ארגון המנהלים ומורשי חתימה
בנקאות
כלל המנהלים
תוספת שכר
0ו7.8.20ו
0ו3.7.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת

.4

0ו255/20
0ו24.6.20
תמר נהר הירדן,
הסתדרות החדשה מרחב כנרת  /מרחב עמקים
צמחייה
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.5
.6
7.
8.

כלל העובדים
תנאי עבודה
0ו9.8.20ו
0ו3 - 24.6.20ו24.6.20

ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.

0ו256/20
0ו4.7.20
מחלבות רמת הגולן בע״מ,
וועד עובדי מחלבות רמת הגולן
תעשיית מזון
כלל העובדים
תנאי עבודה
0ו9.8.20ו
0ו2 - 4.7.20ו.5.20ו

ו.
2.
.3

0ו257/20
0ו4.7.20ו
אורציד פורמית בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות החדשה
תעשיית עץ
כלל העובדים
צמצומים והתייעלות
0ו9.8.20ו
0ו4.7.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת

7.
8.

0ו258/20
0ו2.8.20
תעשייה אווירית בע״מ
אלתא מערכות בע״מ,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל העובדים
הצטרפות להסכם מיום 0ו 7.6.בנושא דחיית קיצוץ
בתשלום דמי הבראה
0ו7.8.20ו
0ו - 2.8.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3

ו.
2.
.3

0ו259/20
0ו3.7.20ו
בנק לאומי לישראל בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות הפקידים
בנקאות
כאמור בנספח
העסקה זמנית
0ו7.8.20ו
0ו3.7.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6

ו.
2.
.3

0ו260/20
0ו4.7.20ו
טמבור בע״מ,
הסתדרות החדשה מרחב גליל מערבי
תעשיית כימיקלים
 200עובדים
תנאי עבודה
0ו9.8.20ו
0ו.7.20ו 2 -ו2.20ו.ו3

ו.

0ו/20ו26

.4
5.
.6
7.
8.

801

0ו8.8.20
מיגל  -מרכז ידע גליל עליון בע״מ,
הסתדרות החדשה גליל עליון
כלל הענפים
כלל העובדים
צמצום והתייעלויות
0ו9.8.20ו
0ו - 8.8.20לתקופה בלתי מסויימת

2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.

0ו262/20
0ו5.8.20
קניאל תעשיות אריזה בע״מ,
הסתדרות החדשה  /מתכת חשמל ואלקטרוניקה מרחב
פתח תקווה
תעשיית נייר
כלל העובדים
צמצום הוצאות  +הארכת הסכם קודם
0ו25.8.20
0ו2 - 5.8.20ו.8.20ו3

ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.

0ו263/20
0ו25.7.20
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי מדינה שהושאלו לרפאל בדירוג הנדסאים
טכנאים מח״ר ומינהל
תוספת שכר 47%
0ו9.8.20ו

ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.

0ו - 25.7.20לתקופה בלתי מסויימת

8.

כ״ו באלול התש״ע ) 5בספטמבר (2010
ש ל מ ה יצחקי

ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2
.3

.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.

0ו7028/20
0ו29.7.20
מרכז שלטון מקומי
עיריית ים ותל אביב יפו
איגוד ערים לכבאות,
הסתדרות החדשה
רשויות מקומיות
כלל העובדים
תנאי עבודת כבאים
0ו9.9.20ו
0ו - 29.7.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו0 + 7029/20ו288/20
.2009וו30.
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות החדשה  /איגוד המשפטנים
רשויות מקומיות
כלל המשפטנים בשירות המעסיקים
תמריץ המשפטנים ,לימודים לתארים מתקדמים
0ו5.9.20ו
.2009וו - 30.לתקופה בלתי מסויימת
0ו7030/20
0ו7.9.20
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,
הסתדרות העובדים החדשה
כלל הענפים
כלל העובדים במגזר הפרטי
העלאת הפרשות בפנסיה ל 7.5% -ו
0ו.9.20ו2
0ו - 7.9.20לתקופה בלתי מסויימת

הממונה הראשי על יחסי עבודה

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 0ו30.9.20
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
ו.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.4
.5
.6
7.
8.

ו.

0ו7027/20

2.

0ו29.7.20

.3

מרכז שלטון מקומי
ע י ר י י ת

.4
.5
.6
.7
.8

802

ו
2.
.3

0ו/20ו703
0ו7.9.20
התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל  -ארגון אומנויות
הדפוס בישראל,
הסתדרות החדשה  -איגוד עובדי הדפוס ,תקשורת,
אמנים ,אנרגיה ומורי דרך
תעשייה
כאמור בסעיף  4אי בי
תנאי עבודה
0ו6.9.20ו
0ו.4.20ו 5 -ו.3.20ו3

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 0ו30.9.20
י ם

ו ת ל

א ב י ב

י פ ו

איגוד ערים לכבאות,
הסתדרות החדשה
רשויות מקומיות
כבאים
שכר כבאים
0ו6.9.20ו
0ו - 29.7.20לתקופה בלתי מסויימת

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
ו.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.
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ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.
ו
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3

.4

0ו) - 264/20היה כפילות של מסי הסכם שהוא 0ו08/ו
בחודש אפריל וחודש מאי ונרשם כחדש כמספר זה(
0ו2.3.20
ספרינט תובלה בע״מ,
הסתדרות החדשה מרחב חיפה
הובלה יבשתית
כאמור בנספח אי
מעבר עובדים מחברת ספרינט לסונול
0ו27.5.20
0ו - 2.3.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו265/20
0ו.7.20ו
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ,
הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים
בנייה
עובדים זמניים כמצורף בנספח
הארכת העסקה עד 0ו2/ו/ו3
0ו7.8.20ו
0ו.7.20ו  -לתקופה בלתי מסויימת
0ו266/20
2.2009ו6.ו
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ,
הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים
בנייה
עובדים זמניים כמצורף בנספח
הארכת העסקה עד 0ו30/6/20
0ו7.8.20ו
2.2009ו6.ו  -לתקופה בלתי מסויימת
0ו267/20
0ו2.8.20
חברת שירן ) (2002מיסוד האגודה למען החייל בע״מ
)חל״צ(,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו״ף
ארגון חוץ מדינתי
כלל העובדים
תנאי עבודה
0ו5.9.20
0ו - 2.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו268/20
0ו5.7.20
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל,
הסתדרות המורים
כלל הענפים
דירוג הוראה בתפקידי פקוח ומטה
יישום רפורמת אופק החדש
0ו6.9.20
0ו.20ו.ו 3 -ו.9.20ו
0ו269/20
0ו.8.20וו
חבי תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ וחבי קו מוצרי דלק
בע״מ,
הסתדרות העובדים הלאומית בע״מ
הפקת נפט
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.5
.6
.7
.8

מהנדסים
יישום הסכם מסגרת ותוספות שכר
21.9.2010
 - 11.8.2010לתקופה בלתי מסויימת

ו.
. 2
. 3

.4
.5
.6
.7
.8
ו.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

270/2010
1.8.2010
אלקטל  -לוסנט ישראל בע״מ,
הסתדרות החדשה /הסתדרות עובדי המתכת החשמל
והאלקטרוניקה מרחב פתח תקווה
תעשיית מתכת
כאמור בנספח אי
פרישה מרצון
16.9.2010
 - 1.8.2010לתקופה בלתי מסויימת
271/2010
7.7.2010
תעשיות אבן וסיד בע״מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית כימיקלים
כלל העובדים
תנאי עבודה
13.9.2010
 - 7.7.2010לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

272/2010
29.7.2010
התעשייה האווירית לישראל בע״מ
אלת״א מערכות בע״מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית מתכת
 100עובדים קבועים
פיטורים
19.9.2010
 - 29.7.2010לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

273/2010
2.9.2010
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע״מ,
הסתדרות החדשה  -איגוד עובדי התחבורה
ועד ארצי  -טייסים
הובלה אווירית
כלל הטייסים
תנאי עבודה
16.9.2010
 - 2.9.2010לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

274/2010
7.9.2010
אלון החזקות ברבוע הכחול  -ישראל בע״מ )בשמה
הקודם  -רבוע כחול  -ישראל בע״מ(
מגה קמעונאות בע״מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו״ף
מסחר
עובדים חדשים
ימי מחלה
19.9.2010
 - 7.9.2010לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

803

ו.
.2
.3

0ו275/20
0ו7.8.20ו
אקרשטיין תעשיות בע״מ,
הסתדרות החדשה עובדי הבניין והעץ
תעשייה
כאמור בסעיף  3להסכם
תנאי עבודה
0ו4.9.20ו
0ו7.8.20ו 3 -ו2.20ו.ו3

ו.
.2
.3

0ו276/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
0ו עובדים זמניים
העסקה במעמד זמני
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

0ו277/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

0ו278/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
.2
.3

0ו279/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ו.
.2
.3

804

0ו280/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים

.4
.5
.6
7.
8.

בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

ו.
2.
.3

0ו/20ו28
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.

0ו282/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו283/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו284/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו285/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת
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ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3
.4
.5
.6
7.
8.
ו.
2.
.3

.4
.5
.6
7.
8.

0ו286/20
0ו5.8.20
בנק איגוד,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
עובד ו
סיום העסקה
0ו5.9.20
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו287/20
0ו28.7.20
ויצו הסתדרות העולמית לנשים ציוניות,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו״ף
חינוך
מנהלות במעונות יום לגיל הרך
שינויים בתנאי עבודה
0ו.9.20ו2
0ו - 28.7.20לתקופה בלתי מסויימת
0ו0 + 288/20ו7029/20
.2009וו30.
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות החדשה  /איגוד המשפטנים
רשויות מקומיות
כלל המשפטנים בשירות המעסיקים
תמריץ המשפטנים ,לימודים לתארים מתקדמים
0ו5.9.20ו
.2009וו - 30.לתקופה בלתי מסויימת

ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו  .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ,222
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,526
התשי״ז ,עמי  ,647מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל-אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים
 5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
)להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי
פתוח ודרך.
ו

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל-אביב-יפו לפי הטבלה להלן:

0ו289/20
0ו30.8.20
אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
הסתדרות העובדים  /מועצת פועלי אילת
חינוך
כלל העובדים המועסקים בקמפוס אילת
תנאי עבודה
0ו5.9.20
0ו - 30.8.20לתקופה בלתי מסויימת

גוש
7063

0ו290/20
0ו5.8.20
תכנון מים לישראל בע״מ ותהל״ל מהנדסים יועצים
בע״מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
הפקת מים
כלל העובדים
מעבר לבניין חדש
0ו.9.20ו2
0ו - 5.8.20לתקופה בלתי מסויימת

הערה :הסכם מסי 08ו ע״ש ספרינג מוטורס הובלה בע״מ הוחלף
למסי  264עקב כפילות במסי הרץ של הדוח )הסכם חודש יולי(.
ג׳ בחשוון התשע״א ) 11באוקטובר (2010

ו

2

חלקה

שטח רשום
במ״ר

שטח ההפקעה
במ״ר

3

5וו4,

בשלמות

4

752

בשלמות

5

9,703

בשלמות

6

826

בשלמות

9

2,099.00

699.00

2ו

790.00

70.00ו

3ו

6.00ו8

.00ו64

4ו

905.00

875.00

5ו

859.00

בשלמות

6ו

747.00

בשלמות

7ו

704.00

בשלמות

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
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גוש
7063

שטח ההפקעה
במ״ר

חלקה

שטח רשום
במ״ר

8ו

408.00

בשלמות

20

7.00ו9

גוש
7063

שטח רשום
במ״ר

חלקה

283

55

שטח ההפקעה
במ״ר
בשלמות

בשלמות

56

96

בשלמות

ו2

777.00

בשלמות

57

39

בשלמות

22

747.00

בשלמות

58

47ו

בשלמות

23

880

בשלמות

59

32

בשלמות

24

772

בשלמות

60

96

בשלמות

25

770

בשלמות

ו6

53

בשלמות

26

778

בשלמות

62

223

בשלמות

27

860

בשלמות

63

406

בשלמות

28

2,476

בשלמות

64

69.00

בשלמות

29

809

בשלמות

30

855

בשלמות

65

78

48

46

42,927.00

38,944.00

ו3

768

בשלמות

48

.00ו2,58

.00ו,98ו

32

846

בשלמות

33

4ו9

בשלמות

כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2

34

900

בשלמות

35

780

בשלמות

36

769

בשלמות

37

777

בשלמות

38

,330.00ו

780.00

39

8,284.00

7,384.00

ו4

242.00

בשלמות

42

37.00ו

בשלמות

43

78.00ו

בשלמות

44

330.00

בשלמות

46

387

37

7065

רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית  ,2848שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ו ,569התשס״ז,
עמי 4ו ,35מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל-אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

47

388

88ו

.2

48

.00ו7,52

7,058.00

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

49

562.00

בשלמות

.3

50

7,395.00

בשלמות

ו5

ו3,74

בשלמות

52

7,549ו

בשלמות

53

66

בשלמות

54

67ו

בשלמות

ו

2

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2787
התשמ״ב ,עמי  ,999ותכנית מסי מכ/מק ,459/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2ו ,45התשנ״ז ,עמי
3ו ,30ותכנית מסי מכ 243/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3674התשמ״ט ,עמי ו ,346ותכנית
מסי מכ 330/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4809התש״ס ,עמי 88ו ,ותכנית מסי מכ,326/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5ו,42
התש״ס ,עמי  ,3465מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חוף הכרמל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל-אביב-יפו ,ששטחה  7,000מ״ר
המזוהה כגוש  ,6634חלק מחלקה  ,22ושטח של  400מ״ר
המזוהה כגוש  ,6634חלק מחלקה 6ו.3

גי בחשוון התשע״א )וו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2
רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי 236ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
655ו ,התש״ל ,עמי  ,2782מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בנייני
ציבור.
ו

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

גוש
0542ו

0546ו

חטיבת קרקע בעיר תל-אביב-יפו ,ששטחה  804מ״ר המזוהה
כגוש  ,6892חלקה ) 37לשעבר גוש 30ו ,6ח״ח .(278
גי בחשוון התשע״א )וו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2

779וו
רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה

0544ו

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי מכ,945/

שטח המיועד
מסי חלקה שטח החלקה להפקעה בדונם
רשום בדונם לפי ייעוד דרך
חדש
חלקה
202

6.096ו

0.367

2
9

204

2.662

0.008

0ו

206

2.469

0.025

8ו

208

0.970

5ו0.0

וו

0ו2

2.278

0.043

ו

302 ,303

3וו9.

.797ו

33

305 ,306

ווו2.

0.670

8ו

308

00ו0.

0.008

206

402

0.525

0.046

207

404

0.500

0.049

208

406

0.498

0.048

209

408

8ו0.5

ו0.05

0ו2

0ו4

4ו0.5

0.052

וו2

2ו4

0.580

0.030

2

02ו

2ו3.2

66ו0.

3

04ו

.745ו

7וו0.

4

06ו

3.376

0.265

ו

2
ו
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גוש

שטח המיועד
מסי חלקה שטח החלקה להפקעה בדונם
רשום בדונם לפי ייעוד דרך
חלקה חדש

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

5

08ו

3.069

0.253

6

0וו

3.276

ו0.26

7

2וו

3.333

0.234

8

4וו

85ו3.

0.042

9

6וו

3.089

0.290

חטיבת קרקע ביישוב מעלה עירון )סאלם( ,ששטחה 2,506
מ״ר המזוהה כגוש  ,20397חלק מחלקה .23

0ו

8וו

34ו3.

0.350

חטיבת קרקע ביישוב מעלה עירון )סאלם( ,ששטחה 706
מ״ר המזוהה כגוש  ,20397חלק מחלקה .23

5ו

20ו

ו.66ו

49ו0.

6ו

22ו

2.204

0.092

7ו

24ו

96ו2.

0.096

8ו

26ו

46ו2.

04ו0.

9ו

28ו

2.475

ו5ו0.

ו2

30ו

2.263

9וו0.

22

32ו

.977ו

0.090

24

35ו34 ,ו

ו.84ו

8וו0.

25

38ו37 ,ו

.957ו

46ו0.

26

ו4ו40 ,ו

0.965

58ו0.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישוב מעלה עירון )סאלם( ,ששטחה 346
מ״ר המזוהה כגוש  ,20397חלק מחלקה .24
וי בתשרי התשע״א )4ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
מ ו ח מ ד סובחי גיבארין

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי הר98/ו,4/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3566
התשמ״ח ,עמי  ,2667מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 88ו לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

י״ג בתשרי התשע״א )ו 2בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
כרמל סלע

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה

2

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ענ/ו,29
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4626
התש״ח ,עמי וו ,27מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים ,שטח לבנייניציבור או לצורך ציבורי שמשמעותו בסעיף 88ו לחוק
התכנון והבנייה.
ו

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ביישוב הוד השרון ,המזוהה כגוש ,6455
ח״ח  ,285 ,284 ,59ו ;622 ,620 ,407 ,38הייעוד :דרך מוצעת,
דרך קיימת ,שצ״פ ושב״צ.
כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2
חי אדיב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
ו

2
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ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ר90ו לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי הר/במ,3/600/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 8ו,39
התשנ״א ,עמי  ,3627מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 88ו לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה 70ו2,ו מ״ר ,המזוהה
כגוש  ,6389ח״ח ) 328ישנה  ,(32רחי הנריטה סולד.
כ״ה בתשרי התשע״א ) 3באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו  .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי
פת54/וו ,2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,694התשי״ט ,עמי 738ו ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של
שטח לשב״צ.
ו

חטיבת קרקע ביישוב הוד השרון ,המזוהה כגוש ,6407
ח״ח 26 ,78 ,60 ,32-30ו; גוש 2ו ,64ח״ח ,90 ,85 ,83 ,82
20 ,93ו22 ,ו46 ,ו47 ,ו ;425 ,327 ,322 ,276 ,הייעוד :שב״צ,
שצ״פ ,חניה ודרך.
כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2

2

חי א ד י ב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי פת6/ו/6ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 879ו,
התשל״ג ,עמי  ,582מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ספורט.
ו

2

ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה ,246ו מ״ר ,המזוהה
כגוש  ,4042חלקה  ,957רחי עובדיה.
כ״ט בתשרי התשע״א ) 7באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו 90-ו לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי רצ/מק/ו,24/50/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 26ו,6
התש״ע ,עמי  ,4487מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

2

הרחבת שדרות היובל ממערב ודרך שירות המשך רחוב
פינסקר בשכונת נחלת יהודה.
.5

חטיבת קרקע ביישוב ראשון לציון ,ששטחה כ,886-ו מ״ר
המזוהה כגוש  ,3629חלק מחלקה 5ו ,הרחבת שדרות
היובל ממערב ודרך שירות המשך רחוב פינסקר בשכונת
נחלת יהודה.

י״ג בתשרי התשע״א )ו 2בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
דב צור

2

י״ג בתשרי התשע״א )ו 2בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו  .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי רח0/ו ,20שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4309התשנ״ה,
עמי  ,3449מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו 7-לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה(,
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה
לצורך ציבורי של דרך.
ו

2

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
ו

חטיבת קרקע ביישוב ראשון לציון ,ששטחה כ8-ו מ״ר
המזוהה כגוש  ,3929חלק מחלקה  ,484הרחבת רחוב צ״ג
בנות ממערב.

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו  .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו 90-ו לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי רצ/מק/ו,63/8/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2וו,6
התש״ע ,עמי 4ו ,40מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.
ו

2

ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

810

חטיבת קרקע ביישוב רחובות המזוהה כגוש  ,3703חלק
מחלקה  ,588רחוב הרצל.
חי בתשרי התשע״א )6ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי
רח300/ו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים ו ,370התשמ״ט ,עמי 6ו ,43מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע(
דרושה לצורך ציבורי של דרך.
ו

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישוב רחובות המזוהה כגוש  ,3658חלק
מחלקה 99ו.
חי בתשרי התשע״א )6ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי
שה/מק ,40/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים 2וו ,6התש״ע ,עמי 6ו ,40מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שוהם )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

חטיבת קרקע ביישוב רחובות המזוהה כגוש ו ,370חלק
מחלקה .330

2

חי בתשרי התשע״א )6ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
רחמים מ ל ו ל

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי רח03/ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,647
התשי״ט ,עמי  ,636מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 88ו לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

ו

2

ו

2

חטיבת קרקע ביישוב שוהם ,במגרשים :ו203 ,202 ,20
ו 204-המזוהות כגוש 29ו ,4חלקות בשלמותן ו2ו ,ו3ו,
חלקי חלקות  ,79 ,78 ,77 ,76 ,75ו0ו2 ,וו3 ,וו4 ,וו32 ,ו; גוש
 ,5909חלק מחלקה .3
ט״ז באלול התש״ע ) 26באוגוסט 0ו(20
)חמ (3-2
גיל ליבנה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שוהם
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

811

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ג5969/ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5833התשס״ח ,עמי 5ו ,40מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

דרך מסי .72
חטיבת קרקע ביישוב/אזור שפרעם ששטחה  5,073מ״ר
המזוהה כגוש 0276ו ,חלק מחלקות 3ו4 ,ו.26 ,24 ,23 ,22 ,

2

י״ג בתשרי התשע״א )ו 2בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2
סלאם ח א מ ד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ג383/וו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
ו ,597התשס״ט ,עמי  ,4596מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ו

דרך מחברת בין דרכים מסי  72ו.79-
חטיבת קרקע ביישוב/אזור שפרעם ,ששטחה  652מ״ר
המזוהה כגוש 0374ו ,חלק מחלקות .9 ,8 ,7
י״ג בתשרי התשע״א )ו 2בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-2

2

סלאם ח א מ ד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ג5969/ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5833התשס״ח ,עמי 5ו ,40מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.
ו

2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

דרך מחברת בין פנימית צפונית לדרך מסי .2
חטיבת קרקע ביישוב/אזור שפרעם ששטחה 6וו,ו מ״ר
המזוהה כגוש ו028ו ,חלק מחלקות  ,69 ,66 ,56 ,55 ,54ו.7
גי בחשוון התשע״א )וו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2
סלאם ח א מ ד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
ו

2

ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

812

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה ל א חל לגביה
לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי
ג3274/ו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5932התשס״ט ,עמי  ,2999מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של
דרכים.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל-אביב-יפו ,ששטחה 7ו 5מ״ר
המזוהה כגוש  ,6627חלקה  588בשלמותה.

כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-4
רון חולדאי

ו

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו
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2

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ,807
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
958ו ,התשל״ד ,עמי ו7ו ,מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים
 ,4306התשנ״ה ,עמי  ,3363תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך שישים
ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד964-ו ,בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בעיר תל-אביב-יפו.

חטיבת קרקע ביישוב בועינה ,ששטחה 6וו מ״ר המזוהה
כגוש 7544ו ,חלק מחלקה .27

לפי הפירוט הזה:

ו

2

גי בחשוון התשע״א )וו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-2

גוש
29ו6
צביקה כ ה ן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו90-ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי 686ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7ו,43
התשנ״ה ,עמי  ,3853מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל-אביב-יפו ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים  ,5270התשס״ד,
עמי 795ו ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

60ו

30

46ו6

) 368בעבר חלק
מחלקה (67

477

46ו6

ו) 37בעבר חלק
מחלקה (68

ו48

46ו6

) 374בעבר חלק
מחלקה (69

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו

חלקה

שטח רשום
במ״ר

46ו6

) 386בעבר חלק
מחלקה (283

שטח להפקעה
במ״ר
בשלמות
כ25-ו
כ265-

288
בשלמות
289

בשלמות )למעט
השטח שהופקע
בעבר(

ו

46ו6

279

גי בחשוון התשע״א )וו באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-4
רון חולדאי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

2

ו

2

ו

2

ו8

בשלמות

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
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ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו

ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי הר304/ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5367
התשס״ה ,עמי 620ו ,מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים ,5539
התשס״ו ,עמי  ,3597תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי אפ/
במ/2009/ו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים ו ,393התשנ״ב ,עמי 96ו ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט
הפרסומים  ,6069התש״ע ,עמי  ,2227תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ו

ו

2

חטיבות קרקע בהוד השרון המזוהות כגוש  ,6443חלק
מחלקה  ;44הייעוד :שצ״פ.

2

חטיבת קרקע ביישוב ראש העין ,ששטחה  9,734מ״ר
המזוהה כגוש  ,5495חלקה  ,38המיועדת למבני ציבור.

כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-4
חי א ד י ב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
ו

2

כ״ז בתשרי התשע״א ) 5באוקטובר 0ו(20
)חמ (3-4
מ ש ה סיני

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
ו
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2

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית בניין ערים מסי
הר902/ו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4606התשנ״ח ,עמי 294ו ,מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף
9ו לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן -
הפקודה( ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים
 ,4708התשנ״ט ,עמי 080ו ,יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו

ו

ו.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי
רצ32/ו ,23/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים ו ,309התשמ״ד ,עמי 93ו ,3מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט
הפרסומים 03ו ,6התש״ע ,עמי 7ו ,36תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ו

2

2

תוספת

גוש.6530 :
חלקי חלקה09 :ו.
מיקום :רחוב י .ל .גורדון.

חטיבת קרקע ביישוב ראשון לציון ,ששטחה 3ו,8ו מ״ר
המזוהה כגוש ו ,728חלקה  32בשלמותה משרדי העירייה
ברחי זלמן שניאור  ,23שכי רמת אליהו.

הייעוד :שצ״פ )כמסומן בתכנית(.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ״ז באלול התש״ע ) 6בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-4

זי בתשרי התשע״א )5ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-4

ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

814

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

י ע ל גרמן

דב צור

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
ו

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ג950/וו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5343התשס״ה ,עמי  ,446ותכנית מסי /4מעמק950/וו/ו,3
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ו,563
התשס״ז ,עמי 732ו ,מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים  ,6094התש״ע,
עמי  ,3237תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש
6884

ו

שטח החלקה
במ״ר

חלקי
חלקה
35

245

6ו )חלקה
בשלמות(

,303ו

) 20חלקה
בשלמות(

,886ו

ר א פ ע חגיאגירה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

תיאור הקרקע -
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יפיע -
גוש
6877ו

6882ו

6884ו

חלקי
חלקה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו

שטח החלקה
במ״ר

ייעוד

4ו

83ו

דרר

36

7

דרר

38

36

דרר

43

57

דרר

44

3ו7

דרר

43

22

דרר

45

97ו

דרר

46

ו9

דרר

48

97ו

דרר

49

940

דרר

ו5

,857ו

דרר ,שצ״פ

60

596

דרר

וו

3ו

דרר

24

,784ו

דרר ,חניה
ציבורית ,שטח
למבני ציבור

27

ו2,05

דרר ,שטח למבני
ציבור

28

3,095

דרר ,שצ״פ ,שטח
למבני ציבור

ו  .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי ג,8588/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4790
התשנ״ט ,עמי  ,4998מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים  ,6069התש״ע,
עמי  ,2232תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ו

2

.2

2

תיאור הקרקע -
כפר כנא -
גוש

חלקי חלקה

שטח החלקה במ״ר

7390ו

ו

265

2

27ו

וו

,202ו

2ו

729

3ו

323

6ו

ו44

7ו

5ו2

8ו

579

35

277

29

4,438

דרר ,שצ״פ ,שטח
למבני ציבור

40

94

42

232

30

,233ו

דרר

56

7

ו
ו

דרכים ,שצ״פ ,חניה
ציבורית ,לשטח
למבני ציבור

הי בתשרי התשע״א )3ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-4

2

.2

ייעוד

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32

815

תיקוני טעויות

גוש

חלקי חלקה

שטח החלקה במ״ר

7390ו

62

,908ו

63

6ו6

ו7

277

72

77ו

76

245

77

9ו5

78

ו4ו

79

75ו4,

3ו

,225ו

4ו

,245ו

6ו

538

7ו

78

) (2לצד חלקה  ,34במקום ״3,267״ יבוא ״,657ו״;

8ו

ו26

9ו

ו45

20

ו72

)ב( בהודעה לפי סעיף 9ו לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
ו ,370התשמ״ט ,עמי 4ו ,43לעניין תכנית מסי חד248/ד
)חדרה( ,בתוספת ,בטור ״חלק מחלקה במ״ר״ -

35

09ו

ו739ו

)ו( ההודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור(943 ,ו ,לעניין תכנית מסי חד248/ד )חדרה(,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,4448התשנ״ז ,עמי 70ו
 בטלה ,הואיל וכבר פורסמה בילקוט הפרסומים ,3676התשמ״ט ,עמי 2ו.35
)חמ (3-2
) (2בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון בעע״ם
369/06ו הלביץ ואחי ני הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ואחי ,מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה כי -
)א( בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3676התשמ״ט ,עמי 2ו ,35לעניין תכנית מסי חד248/ד
)חדרה( ,בתוספת ,בטור ״חלק מחלקה במ״ר״ -
)ו( לצד חלקה  ,32במקום ״3,294״ יבוא ״,684ו״;

)ו(
)(2

הייעוד :דרר.

ר א פ ע חגיאגירה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(943 ,ו,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
ו .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו  ,ובהתאם לתכנית מסי 99/03/2ו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4538
התשנ״ז ,עמי  ,4083מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,בילקוט הפרסומים 03ו ,6התש״ע,
עמי  ,3620תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ו

2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב אילת ,ששטחה  40דונם; הייעוד :מבני
ציבור ,המזוהה כגוש ) 40069לא מוסדר( ,חלק ממגרש בי.

י״א בתשרי התשע״א )9ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-4
מאיר יצחק הלוי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת
ו

2

לצד חלקה  ,34במקום ״3,267״ יבוא ״,657ו״.

)חמ (3-2

חי בתשרי התשע״א )6ו בספטמבר 0ו(20
)חמ (3-4

.2

לצד חלקה  ,32במקום ״3,294״ יבוא ״,684ו״;

)חמ (3-4
) (3בהודעה לפי סעיף 9ו לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור(943 ,ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים 03ו ,6התש״ע,
עמי  ,3623לעניין תכנית מסי רצ/ו ,3/22/במקום ״גוש 6ו,54
ח״ח  97-95בשלמות״ צריר להיות ״גוש 6ו ,54חלקות
 95עד  97בשלמות״.
)חמ (3-4

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

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק8362/א״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי אבו
טור ,רחי ישי 5ו ,קואורדינטה ^ .650ו;630.250 :¥ ,22
גוש 9ו) 300רשום( ,חלקה 3ו בשלמותה .הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר 943ו ,תוסי ו ,עמי .32
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ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

מטרת התכנית :הרחבת יח״ד ברחי בשטח שאינו עולה על
20ו מ״ר.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים ו לייעוד לפי תכנית מאושרת אחרת;
ב( קביעת בינוי לתוספות בניה בבניין ברחי ישי 5ו,
כמפורט להלן :קביעת בינוי להרחבת מרפסות בקומה
אי ,מפלס ) (+2.80לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בה ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח ,קביעת
בינוי לתוספות בניה ושטחים עיקריים בקומת עליית הגג
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה,
בהתאם לנספח הבינוי ,תותר יצירת פתחים בקומת גג
הרעפים בהתאם לנספח הבינוי .מודגש בזה כי שטח כל
יחידת דיור לא עולה ע ל 20ו מ״ר ,בהן ,בהתאם לנספח
בינוי ובהתאם לקיים בשטח; ג( שינוי בקווי בניין לבניה,
כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה בבניין מסי 5ו וקביעתם
ל־ 804.68מ״ר )מתוכם  664.22מ״ר שטחים עיקריים
ו־40.46ו מ״ר שטחי שירות(; ה( קביעת שלבי ביצוע
להקמת תוספות הבניה כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות
בגין גדרות להריסה.

בינוי לתוספות בניה במפלסים ,+2.85 ,0.00 ,-2.85 ,-5.70
.40 ,+8.55 ,+5.70וו4.25 ,+ו0 ,+ו7.ו9.55 ,+ו ,+לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם
לקיים בשטח; ב( בניין  :73קביעת בינוי לתוספות בניה
במפלסים .40 ,+8.55 ,+5.70 ,+2.85 ,0.00 ,-2.85וו4.25 ,+ו,+
0ו7.ו9.55 ,+ו ,+לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בהן ,בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ג( מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על 20ו מ״ר;
 (3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור;  (4הגדלת שטחי הבניה
בשטח וקביעתם ל :בבניין ברחי שח״ל ו 7ל־ 3,853.92מ״ר,
מתוכם  3,348.35מ״ר שטחים עיקריים ו־ 505.57מ״ר שטחי
שירות; בבניין ברחי שח״ל  73ל־ 3,679.22מ״ר ,מתוכם
 3,205מ״ר שטחים עיקריים ו־ 474.22מ״ר שטחי שירות;
 (5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור;
 (6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח;  (7קביעת הוראות בגין בניין/מבנה/גדר/מדרגות
להריסה;  (8קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ,לשימור
ולעקירה.
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי מק2428/וא״.

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי מק9920/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי נווה
יעקב ,רחי ויקטור ויוליוס  ,6קואורדינטה ^ ,223.075
קואורדינטה  ;638.600 :¥גוש ) 30644שומה( ,ח״ח  .5הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על 20ו מ״ר כל אחת.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר בייעודי הקרקע
מאזור מגורים ו לאזור מגורים בי; ב( קביעת בינוי לתוספות
בניה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח ,קביעת
בינוי להרחבת קומת מרתף במפלסים  -4.20ו־ ,-5.60לשם
הרחבת יחידות דיור קיימות בקומה שמעליה ,בהתאם
לנספח בינוי ולקיים בשטח .מודגש בזה כי שטח כל
יחידת דיור לא עולה ע ל 20ו מ״ר; ג( קביעת קווי בניין
לבניה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם
ל־ 2,908.69מ״ר )מתוכם ו 2,588.2מ״ר שטחים עיקריים
)(5
ו־ 320.48מ״ר שטחי שירות(; ה( קביעת השימושים בשטח
למגורים; ו( קביעת שלבי ביצוע לבניה להקמת תוספות
הבניה ,כאמור; ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
קואורדינטה
למתן היתר בניה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין פרגולה,
קירות וגדר תומכים ,שביל בפיתוח שטח להריסה;
ט( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי מק0988/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גבעת
 X :ו , 2
8.460
מרדכי ,רחי השח״ל ו ;73 ,7קואורדינטה
קואורדינטה  ;630.305 :¥גוש 83ו) 30רשום( ,חלקה 27ו
בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד ברחי שח״ל מסי ו ,73 ,7בשטח
בנוי שאינו עולה על 20ו מ״ר ליחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית :ו( שינוי ייעוד מאזור מגורים ו
מיוחד ואזורים מגורים ו ,מגרש להשלמה ,לאזור מגורים
די;  (2קביעת הבינויים האלה בשטח :א( בניין ו :7קביעת
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
צפאפא ,קואורדינטה ^ 9.325ו ,2קואורדינטה ;627.675 :¥
גוש ) 30283גוש ירדני( ,ח״ח  .39הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בבינוי ושינוי בקווי הבניין ,בלא
שינוי בזכויות בניה מאושרים.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5לאזור מגורים א; ב( ביטול הבינוי שנקבע
בהיתר בניה מסי  90/738וקביעת בינוי חדש להקמת בניין
מגורים במקומו בן  3קומות לשם יצירת  6יחידות דיור,
בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח; ג( קביעת קווי בניין
לבניה; ד( שינוי בבינוי ובקווי בניין ,בלא שינוי בזכויות
הבניה המאושרות שטח; ה( קביעת שלבי ביצוע לבניה
להקמת תוספת הבניה ,כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות
בגין מבנה וגדרות להריסה; ח( קביעת הוראות בגין עצים
לשימור.
״תכנית מיתאר מקומית מסי מק2778/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי ניקופוריה,
רחי הס  ,3קואורדינטה מערב-מזרח 00-222.050 :¥ -ו.ו,22
 . X :ו  . 4 2 5 - 6 3ו  ; 6 3גוש 30028
475
דרום-צפון -
)שומה( ,חלקות 03ו04 ,ו בשלמותן .הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד בשטח שאינו עולה ע ל 20ו
מ״ר ,ושינוי בקווי בניין מאושרים בבניין ברחי הס .3
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
בתא שטח מסי ו ,כמפורט להלן :שינוי מאזור מגורים 2
לאזור מגורים בי; ב( קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת
הקרקע ובקומות אי ו־בי באגפו הדרומי של הבניין לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח
הבינוי ובהתאם לקיים בשטח .מודגש בזה כי שטח כל
יחידת דיור לא עולה על 20ו מ״ר; ג( קביעת קווי בניין
לבניה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם
ל־ 797מ״ר )מתוכם  752מ״ר שטחים עיקריים ו־ 45מ״ר
שטחי שירות(; ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
הבניה כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

817

למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מרפסת
סגורה להריסה; ח( קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
) (6״תכנית מיתאר מקומית מסי מק2798/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי מקור ברור,
רחי חשמונאים וו ,קואורדינטה מערב-מזרח  -ז 9.925 :ו,2
 ; X :גוש ) 30078שומה(,
633.000
קואורדינטה דרום-צפון -
חלקה  47בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד קיימות בשטח שאינו עולה
ע ל 20ו מ״ר לכל דירה ברחי חשמונאים וו.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
למגורים בי; ב( קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות מרתף
וקרקע בהתאם לנספח הבינוי ,לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן .מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה
על 20ו מ״ר; ג( הגדלת שטחי הבניה בשטח ל־ 532.26מ״ר,
מתוכם  496.06מ״ר שטחים עיקריים ו־ 36.20מ״ר שטחי
שירות; ד( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה
כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח; ו( קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה;
ז( קביעת הוראות בגין ע ץ לשימור.
) (7״תכנית מיתאר מקומית מסי מק2960/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
צפאפה; קואורדינטה ^ 8.950ו ,2קואורדינטה זה ;627.975
גוש ) 30280מוסדר( .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בשכונת בית צפאפה
בירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים אי; ב( קביעת קווי
בניין לבניה ,כאמור; ג( הגדלת מסי הקומות מ־ 2קומות
ל־ 3קומות; ד( קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.
) (8״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/ו343ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי מאה
.X:ו,22
360
שערים ,רחי מאה שערים 4וו ,קואורדינטה
קואורדינטה ז 5 :ו ;630.5גוש ו) 3006שומה( ,חלקה  .57הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
ע ל 20ו מ״ר ותוספת  3קומות לבניין הקיים בן  2קומות.
עיקרי הוראות התכנית :ו( שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מסחרי למגורים די;  (2א( קביעת בינוי לתוספת  3קומות
)קומה חמישית בנסיגה( לשם הרחבת  4יחידות דיור
הקיימות בבניין ,בהתאם למפורט בנספח הבינוי; ב( שינוי
חלוקה של יחידות הדיור הקיימות בבניין ,באופן שבקומת
הקרקע ובקומה אי תהיה יחידת דיור אחת ,ובקומות
בי ,גי ,די תהיה יחידת דיור אחת בכל קומה ,בהתאם
למפורט בנספח הבינוי;  (3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור;
 (4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־ 408.3מ״ר )מתוכם
.5ו 35מ״ר שטחים עיקריים ו־ 56.8מ״ר שטחי שירות(;
 (5הגדלת מסי הקומות מ־ 3קומות )קיימות שתיים( ל־5
קומות;  (6קביעת שלבי ביצוע לבניה להקמת תוספות
הבניה ,כאמור;  (7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח;  (8קביעת הוראות בגין הריסת
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סגירת מרפסות;  (9קביעת מסי יחידות הדיור ל־ 4יחידות
דיור; 0ו( קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתור חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ו ,קומה  ,4ירושלים,
טלי וו .02-62968המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון
המלכה ו ,ירושלים ,טלי .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק7475/ב״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
כרם אברהם ,רחי עובדיה  ,9קואורדינטה ^ ,220.495
קואורדינטה ז 05 :ו ;633.גוש ) 30082מוסדר( ,חלקה 63
בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :תוספת  2יחידות דיור חדשות ע ל ידי
הסבת קומה עליונה בבניין לדירות חדשות.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים גי; ב( הסבת קומה
גי המאושרת כמפלס העליון של יחידת הדיור שבקומה
מתחת ל־ 2יחידות דיור חדשות ,בלא שינוי בזכויות
הבניה המאושרות; ג( הגדלת מסי יחידות הדיור מ־ 5יח״ד
ל־ 7יח״ד; ד( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
ו ,607התש״ע ,עמי .2308
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי מק7/ו2וו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גבעת
מרדכי ,רחי שח״ל  ,69 ,67קואורדינטה מערב מזרח -
^  ,630.250קואורדינטה דרום צפון  -ז8.460 :ו ;2גוש 83ו30
)רשום( ,חלקה 26ו בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד ברחי שח״ל  67ו־.69
עיקרי הוראות התכנית :ו( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים ו לאזור מגורים די;  (2קביעת בינוי לתוספות
בניה כמפורט להלן :א( בניין  :67קביעת בינוי לתוספות בניה
במפלסים .40 ,+8.55 ,+5.70 ,+2.85 ,0.00 ,-2.85 ,-5.70וו,+
4.25ו0 ,+ו7.ו9.55 ,+ו ,+לשם הרחבת יח״ד הקיימות
בהם ,בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ב( בניין  :69קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

) (5״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק3029/ו״.
.40 ,+8.55 , +5.70 ,+2.85 ,0.00 ,-2.85 ,-5.70 ,-8.55וו4.25 ,+ו+
0,ו7.ו9.55 ,+ו ,+לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ חומת
בהם ,בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
שמואל ,הרחובות יעקב אבן חן ,זרח ורהפטיג ,קואורדינטה
ג( מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא
 Y :ו ; גוש ) 29935שומה(,
25.820
מ״ר;ו  ,קואורדינטה
20ו  .ו 7
580עולה עלX :
 (3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור;  (4הגדלת שטחי הבניה
חלקות  90 ,89בשלמותן .הכל לפי הגבולות המסומנים
בשטח וקביעתם :בבניין ברחי שח״ל  67ל־ 3,804.35מ״ר
בתשריט בקו כחול.
)מתוכם  3,285.73מ״ר שטחים עיקריים ו־ 847.7מ״ר שטחי
מטרת התכנית :ניוד שטחי בניה בין מגרש 04ו למגרש 05ו
שירות(; בבניין ברחי שח״ל  69ל־ 4,239.08מ״ר )מתוכם
לפי תכנית  7509ושינוי בבינוי במגרשים אלה.
 3,575.70מ״ר שטחים עיקריים ו־ 663.38מ״ר שטחי שירות(;
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
 (5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור;
מיוחד למגורים ב׳; ב( התרת ניוד שטחי בניה ממגרש 04ו
 (6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
למגרש מס׳ 05ו לפי תכנית  ,7509וקביעת שטחי הבניה
בשטח;  (7קביעת הוראות בגין מבנים ,גדרות ומדרגות
החדשים שבהם; ג( התרת תוספת קומה בבניין מס׳ 5
להריסה;  (8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
שבתחום מגרש 05ו ,לפי תכנית ) 7509תא שטח חדש מס׳
הפרסומים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט
ו( באופן שסך כל מס׳ הקומות יהיו  5קומות מעל קומת
 ,6033התש״ע ,עמי .948
חניה; ד( שינוי במס׳ הקומות המרבי שבתחום מגרש 04ו
לפי תכנית ) 7509תא שטח חדש מס׳  (2באופן שסך כל
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי מק8/ו3ווא״.
מס׳ הקומות יהיו  4קומות; ה( שינוי קווי בניין מאושרים
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי פסגת זאב
בתחום מגרש מס׳ 04ו שלפי תכנית ) 7509תא שטח חדש
מרכז ,רחי חיים לסקוב מסי 4ו ;4/קואורדינטה ^ 25.223ו בין
מס׳  ;(2ו( שינוי מס׳ יחידות הדיור המותר בכל אחד
 ,200/223קואורדינטה ז  475.637 :בין  .525.637הכל לפי
ממגרשים מס׳ 04ו ו־05ו שלפי תכנית  ,7509על ידי הקטנת
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מס׳ היח״ד במגרש 04ו ,מ־ 24יח״ד ל־6ו יח״ד והגדלת מס׳
מטרת התכנית :תוספת בניה לשם הרחבת יחידות ברחי
יח״ד במגרש 05ו מ־ 32יח״ד ל־ 36יח״ד; ז( שינוי בהוראה
חיים לסקוב 4ו .4/שטח ההרחבות אינו עולה על 20ו מ״ר.
לפי תכנית ) 7509סעיף 0וט( בדבר חובת דירוג הבניין,
בחזיתת הפונות למדרון; ח( קביעת בינוי בשטחי מגרשים
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
04ו ו־05ו )תאי שטח חדשים ו ו־ (2בהתאם לנספח הבינוי;
מאזור מגורים כללי למגורים גי; ב( קביעת בינוי לתוספות
ט( קביעת בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח; י( קביעת
בניה במפלס  +5.60לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
שלבי ביצוע התכנית.
באותו המפלס ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים
בשטח; ג( קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור; ד( הגדלת
שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־2ו,694.ו מ״ר )מתוכם
,322.32ו מ״ר שטחים עיקריים ו־.80ו 37מ״ר שטחי שירות(;
ה( קביעת השימושים בשטח למגורים בלבד; ו( קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור; ז( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5038התש״ע ,עמי 37וו.
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי מק493/וו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי צור
באחר ,בין רחי אבו רביע בצפון ורחי עולי הגרדום ממערב,
קואורדינטה ^ 50ו ,628.קואורדינטה ז  .222.850 :הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :קביעת בינוי להקמת תחנת תדלוק בגיאבל
מוכבר ושינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערר ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  6לאזור מגורים אי; ב( קביעת בינוי מפורט
להקמת תחנת תדלוק ,כנדרש לפי הוראות תכנית מסי 2683א
ובהתאם לנספחי בינוי; ג( שינוי בקווי בניין מאושרים
לשם הקמת תחנת התדלוק; ד( קביעת תחנת הדלק לתחנת
תדלוק מדרגה א; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח; ו( קביעת הוראות למניעת מפגעים
סביבתיים בעת הקמת תחנת התדלוק ובעת הפעלתה;
ז( קביעת הוראות בגין בניין/מבנה/גדר/מדרגות להריסה;
ח( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור/להעתקה;
ט( קביעת הוראות בגין שטח עם הנחיות מיוחדות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6095התש״ע ,עמי .3257
ילקוט הפרסומים  ,6153כי בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
ו ,607התש״ע ,עמ׳ .2308
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב כחלון

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים
מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
בש/מק95/טו״ ,שינוי לתכנית בש.95/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכ׳ יפת
השמש ,רח׳ שמעון  ,60-58השטח שבין קואורדינטות רוחב
98.768ו2-ו98.8ו לבין קואורדינטות אורך ו8-627.37ו;627.4
גוש  ,5544חלקות -2ו 6בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 26.3.20ובילקוט הפרסומים  ,6095התש״ע ,עמ׳ .3257
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש ,רח׳ נחל שורק 0ו ,רמת בית שמש,
טל׳  ,02-9900777וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה ו ,ירושלים,
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טלי  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מ ש ה מונטג

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הל/מק392/״,
שינוי לתכניות יג55/ו ,מי3/ו ,2מי ,329/כפיפות לתכניות
יג55/ו ,מי3/ו ,2מי.329/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעוז ציון ,שדי
החוצבים  - 5גוש  ,30470חלקה  8בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי זמני בקו בניין הפונה
לשדי החוצבים .קו הבניין להכשרת החריגה הקיימת יהיה זמני
ומוגבל ע ד לאישור תכנית מלכוב או תכנית אחרת שהמועצה
שותפה לה וכוללת את המגרש נשוא התכנית; ב( יותר שימוש
זמני בלבד בחלק הבניין שמעבר לקווי הבניין ע ד לאישור
תכנית מלכוב הל/מק 488/או תכנית אחרת שהמועצה שותפה
לה ,אלא אם יאושר המשר השימוש על ידי הוועדה המקומית
ע ד למימוש תכנית הל/מק 488/בקטע הרלוונטי ,לרבות ביצוע
דרכים ,תשתיות ,חניות וכיוצ״ב; ג( תותר גישה למגרש דרר
השצ״פ; ד( קביעת מבנים להריסה; ה( קביעת הנחיות למתן
היתרים.
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 לכר על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתור
 60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל ,רחי
החוצבים  ,2ת״ד  ,3424מבשרת ציון ,טלי 25ו .02-5333העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,רחי שלומציון המלכה ו ,ירושלים ,טלי .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק בלק

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר הפקדת ״תכנית מסי תא/מק/
תא/מק3862/״ ,רחי לבונטין פינת רחי מקווה ישראל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו,
רחי לבונטין 7וא9 ,ו ,רחי מקווה ישראל 8ו8 ,וא ,22 ,20 ,רחי
יהודה הלוי  ,6רחי שינקין  - 65גוש  6940מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקות 05 ,68-65ו בשלמותן; גוש  6923מוסדר ,חלק מהגוש,
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חלקה ו 3בשלמותה; גוש  7438מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה 28
בשלמותה.
מטרת התכנית :א( העברת זכויות מבניינים לשימור
בהגבלות מחמירות במגרש ברחי יהודה הלוי  6ובמגרש ברחי
שינקין  65וקביעת הוראות לשם הבטחת ביצוע השימור;
ב( איחוד חלקות וקביעת הוראות לבניית מבנן מגורים ו/או
מלונאות בן  6קומות וקומת גג חלקית הכולל מסחר בקומת
הקרקע מעל ארבעה מרתפי שירות וחניה; ג( תוספת הקלה
כמותית של  6%לזכויות הבניה.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת זכויות בניה לא
מנוצלות ותמריצים מבניינים לשימור בהגבלות מחמירות
ברחי יהודה הלוי ושינקין  65למגרש המאוחד במרחב לבונטין.
סר הזכויות שייווספו למגרש המאוחד במתחם לבונטין יהיו
00ו,ו מ״ר בעבור שטחים עיקריים; ב( הבטחת חובת שימור
המבנים לשימור בהגבלות מחמירות בהתאם להוראות תכנית
השימור 2650ב ,כתנאי למימוש זכויות הבניה המועברות;
ג( איחוד חלקות במרחב לבונטין ,מתחם בקרן הרחובות לבונטין,
מקווה ישראל הכולל את לבונטין 7וא9 ,ו ומקוה ישראל 8ו,
8וא) 22 ,20 ,חלקות 05 ,68-65ו בגוש  (6940למגרש בניה אחד;
ד( תוספת הקלה כמותית של  6%לזכויות הבניה; ה( קביעת
הוראות בינוי ועיצוב לבניה במרחב לבונטין כולל ,קווי בניה,
גובה הבניה ומסי הקומות  -מרתפים ומעליהם ע ד  6קומות
)כולל קומות הקרקע( וקומת גג חלקית .ו( שינוי בהתאם לכר
של תכניות  ,44ו ,28מ2650 ,ב ,ג ,עו ,ע902 ,878 ^ ,ו,2444 ,
200ו.2720 ,2268 ,
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שדי בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכר לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי ,בתור
חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש התנגדות
במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
קא/מק207/״ ,הסדרת הבניה ברחי לוי אשכול ,מרכז מסחרי
רימון ,שינוי לתכנית מיתאר תממ66/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו  -גוש
 ,6497חלקה .274
מטרת התכנית :הסדרת הבניה במרכז המסחרי ע ל ידי
קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט ועיגון תוספת של 6%
לשטחים העיקריים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.3.20ו 2ובילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע ,עמי ו.296
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו ,רחי סוקולוב 3ו ,קרית אונו ,טלי
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

245וו ,03-53וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,דרר מנחם בגין 25ו ,תל אביב ,טלי ,03-7632573
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י ש ר א ל גל

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי בב/מק29/ו3״,
שינוי לתכניות בב05/ו/א ,בב.637/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רחי הרב שר 5
 גוש 22ו ,6חלקה  655בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :תוספת יח״ד אחת מעבר ל־ 8יח״ד
המותרות במגרש )כולל הקלות מאושרות( ,סר הכל 0ו יח״ד
)כולל דירת נכה אחת( ,בלא תוספת שטח עיקרי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכר ע ל פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתור  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רחי דוד המלר וו ,בני ברק,
טלי  .03-5776487העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרר
בגין 25ו ,תל אביב ,טלי .03-7632579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב אשר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בי/מק/ו47״,
שינוי לתכניות בי ,286/בי ,450/בי/מק286/ב ,ת.ד.מ.ת0.ו.20
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ו2ו,7
ח״ח 2ו ;27 ,גוש 22ו ,7ח״ח 28ו34 ,ו; מתחם אי :בצפון  -רחי
הקוממיות ,בדרום  -מגרש  407בגוש ו2ו ,7במזרח  -רחי
הקוממיות ,במערב  -מגרש  204בגוש ו2ו ;7מתחם בי :בצפון
 חלקה 28ו בגוש 22ו ,7בדרום  -חלקה 34ו בגוש 22ו ,7במזרח חלקה 34ו בגוש 22ו ,7במערב  -רחי מנחם בגין.עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש בלא
הסכמת הבעלים ,החלפת שטחים לפי פירוט זה :א( שינוי ייעוד

ילקוט הפרסומים  ,6153כי בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

ממסוף תחבורתי לשצ״פ ,שינוי ייעוד משצ״פ למסוף תחבורתי;
ב( קביעת קווי בניין; ג( קביעת תנאים והוראות להוצאת 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 לכר ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתור  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה ו ,רמת יוסף ,בת ים ,טלי
 .03-5556030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרר
מנחם בגין 25ו ,תל אביב ,טלי .03-7632580
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ש ל מ ה לחיאני

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי בי/מק/450/ו״,
שינוי לתכניות בי ,403/בי/2/א ,בי ,270/בי ,450/בי/328/ב ,כפיפות
לתכניות בי ,430/בי/430/א ,תמא ,2/4/תמא/4/ב.34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים ,אזור התעשייה,
רחי יוחנן הסנדלר  -גוש ו2ו ,7ח״ח .27
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ,ייעוד
שטחים להקמת מבני מגורים ,תוספת יח״ד בלא שינוי בהיקף
שטחים מאושרים ,שינויים בקווי בניין ,התרת שלוש קומות
מרתפי חניה בגבולות מגרש ,שינוי בחלוקת שטחי בניה בין
מגרשים ,שינויים בבינוי ובגובה מבנים.
עיקרי הוראות התכנית :ו .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים של מגרשים למגורים .2 .תוספת יח״ד בלא שינוי
בהיקף השטחים המאושרים .3 .שינוי בחלוקת שטחי בניה
ויח״ד בין המגרשים .4 .קביעת קווי בניין וגובה מכסימלי
לבניינים ולמרתפים .5 .קביעת הנחיות להסדרי חניה עד שלוש
קומות מרתפים במגרשים פרטיים .6 .קביעת מגבלות והוראות
בניה .7 .טבלאות הקצאה ואיזון.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.6.20וו ובילקוט הפרסומים 2וו ,6התש״ע ,עמי .4005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה ו ,רמת יוסף ,בת ים ,טלי
 ,03-5556030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל אביב ,קרית הממשלה ,דרר מנחם בגין 25ו ,תל אביב ,טלי
 ,03-7632580וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ש ל מ ה לחיאני

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים
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מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/ו57״,
שינוי לתכנית מיתאר גב/מק.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רחי גבע 4וא
 גוש 60ו ,6חלקה  254בשלמותה.מטרת התכנית :שינוי קווי בניין במגרש לחזית דרומית,
צפונית ומערבית.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין מערבי
מ־ 5מי ל־ 3.6מי בצדו הצפוני של המגרש ו־ו 3.מי בצדו
הדרומי ,וביניהם בליטה בנויה בהיתר במרחק של כ־.5ו מי
מגבול המגרש ,שינוי קו בניין צפוני מ־ 3מי ל־ 2.8מי .כל הקווים
בהתאם למסומן בתשריט; ב( בניית גשר בחזית הדרומית בקו
בניין  0מי המוביל לכיוון גרם המדרגות המשותף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים ,משרד אגף ההנדסה ,רחי שינקין  ,2גבעתיים
 .53299המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין 25ו ,תל אביב 2ו.670
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו8.3.20ו ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי 3ו.23
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים ,רחי שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מושיק גולדשטיין

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי מק30/ו2״ ,שינוי לתכנית הר900/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחי שנקר
 גוש  ,6592חלקות  74 ,73 ,57בשלמותן.מטרת התכנית :איחוד וחלוקה מחדש כמפורט בלוחות
ההקצאה המצורפות לתכנית זו.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.20ו 29.ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי 4ו.23
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ,רחי סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רחי בגין 25ו,
תל אביב ,טלי  ,03-7632585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י ע ל גרמן

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גב/מק567/״ ,שינוי לתכניות מיתאר גב/מק ,2002/גב/מק,405/
גב 53/ע ל שינוייה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי רג/מק/ו45ו״,
שינוי לתכניות /340 ,340ג/340 ,ג/ו ,865 ,אר ,6/כפיפות לתכנית
מתא/6/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רחי
המעיין  - 38גוש ו6ו ,6חלקות 09ו ,ווו בשלמותן.
מטרת התכנית :א( הסדרת קווי בניין מצפון ,מזרח ומדרום
למבנים קיימים במתחם כיבוי אש; ב( שינוי קו בניין לרחי
המעיין למבנים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין בצפון )רחי
המעיין( ל־ 4מי במקום  5מי למבנים קיימים ולתוספות בניה
למבנים קיימים; ב( קו בניין צפוני למבנה קיים יישאר ו מי.
אם המבנה ייהרס ,קו בניין למבנה חדש יהיה  5מי לפי תכניות
מאושרות ערב אישור תכנית זו; ג( קו בניין בצד הדרומי יהיה
 3מי; ד( קו בניין דרומי בקומת הקרקע למבנה קיים יהיה אפס
במקום  3מי; ה( קו בניין בצד המזרחי למבנים קיימים יישאר
לפי הקיים ,לבניה חדשה קו בניין יהיה  3מי; ו( אם ייהרסו
המבנים הקיימים ע ל המגרש וייבנה מבנה חדש ,קווי הבניין
יחזרו למצב בהתאם לתכנית גב 53/ע ל כל שינוייה ,מלבד
תכנית זו.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,דרך שיבא,
כביש הכניסה כלפי דרום אל תוך תל השומר  -גוש 77ו,6
חלקה 90ו בשלמותה ,ח״ח ו3ו37 ,ו; גבולות התכנית :מצפון
 דרך שיבא  -חלקה  256בגוש 77ו ,6מדרום  -חלקות 38ו57 ,ובגוש 77ו ,6ממזרח  -דרך שיבא  -חלקות 88ו92 ,ו בגוש 77ו,6
ממערב  -דרך שיבא  -חלקות 39ו96 ,ו בגוש 77ו.6
מטרת התכנית :א( הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית
בת־תוקף ,למעט דרך שאושרה בתכנית מיתאר ארצית;
ב( הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת־תוקף לצורכי ציבור ,על
ידי שינוי הקרקע לדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין 25ו ,קומה 3ו,
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי רג/מק493/ו״ ,שינוי
לתכניות  ,340מק/340/ג ,9/כפיפות לתכניות /340ג/340 ,ג/ו,
/340ג/3/ו/340 ,ג5/ו/340 ,ג/ו/340 ,2ג/340 ,3/ג/340 ,4/ג,8/
מק/340/ג/וו/ו ,מק/340/ג0/ו ,מק/340/ג/וו ,מק/340/ג7/ו,
מק/340/ג9/ו ,מק/340/ג ,2/3/מק/340/ג/ו/2א ,מק/340/ג,33/
מק/340/ג ,6/מק/340/ג.9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רחי החייל 35
 גוש 45ו ,6חלקה  786בשלמותה; גבולות התכנית :בצפון -חלקה  785בגוש 45ו ,6בדרום  -רחי החייל ,במערב  -חלקה 793
בגוש 45ו ,6במזרח  -חלקה  797בגוש 45ו.6
מטרת התכנית :הגדלת מסי יחידות הדיור בלא הגדלת סך
כל השטחים למטרות עיקריות.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי יחידות הדיור על
החלק המערבי של חלקה ) 786מגרש א( בגוש 45ו ;6ב( מוצעת
תוספת יח״ד מ־ 4יח״ד המותרות לפי תכנית רג 340/על תיקוניה
ל־ 5יח״ד ,בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;
ג( תוספת יח״ד ע ל החלק המערבי של חלקה  786בגוש 45ו6
)מגרש א( ,מעבר לקבוע בתכנית זו תהיה סטייה ניכרת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין 25ו ,קומה 3ו,
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צבי בר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי חפ/מק2/ו6וט״ ,מבנה מגורים עם חזית מסחרית ברחי אח״י
אילת  ,26קרית חיים ,שינוי לתכנית חפ62/א ,כפיפות לתכניות
חפ499/ו ,חפ499/וה ,חפ400/ויב ,חפ/מק400/ויב/ו ,חפ/
מק400/ויב ,4/חפ/מק400/ותט ,חפ/מק400/וגב ,חפ400/ושש,
חפ/מק400/ופמ ,חפ853/ו ,חפ229/ה ,חפ229/י ,חפ299/י/ו ,חפ/
מק299/י.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,קרית חיים ,רחי
אח״י אילת  - 26גוש 582וו ,חלקה .44
עיקרי הוראות התכנית :א( הוספת שימוש מסחרי שלא
יעלה על 5%ו מסך השטח הכלול המותר לבניה; ב( הרחבת רחי
אח״י אילת ,הרחבת דרך; ג( שינוי קו בניין הקבוע בתכנית .קו
בניין קדמי לרחי אח״י אילת יהיה מ־ 3מי ל־ 5מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.20ו 24.ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי 5ו.23
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רחי ביאליק  ,3טלי  ,03-8356807וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם 5ו,
חיפה ,טלי  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה א ל מ ו ג

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי חד/מק764/ו״,
שינוי לתכנית חד.764/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש 0008ו,
חלקה  258בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הקלה בקווי בניין לבית מגורים
קיים; ב( הקלה בקו בניין צדי צפוני מ־ 4מי )במצב מאושר(
ל־ 3.47מי )במצב מוצע(; ג( הקלה בקו בניין צדי )דרומי(
מ־ 4מי )במצב מאושר( ל־ 0.00מי )במצב המוצע(; ד( הקלה בקו
בניין אחורי )מזרחי( מ־ 6מי )במצב מאושר( ל־ 0.00מי )במצב
מוצע(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי

823

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,טלי .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם 5ו ,חיפה ,טלי 6205ו.04-86
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת ״תכנית מסי חד/מק803/ב״ ,שינוי לתכניות
חד ,803/חד/מק803/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש 0009ו,
חלקה ו 43בשלמותה; גוש ו057ו ,חלקות  ,40ו ,46 ,4חלקי
חלקה ו.5
מטרת התכנית :א( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר
בינוי או עיצוב אדריכלי; ב( קביעת זיקת הנאה לציבור )הולכי
רגל בלבד( כמסומן בתכנית בצדו המזרחי של המגרש בחורשה
הקיימת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,טלי .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם 5ו ,חיפה ,טלי 6205ו.04-86
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקותג ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חיים אביטן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חכ/מק/9/י/ו״ ,שינוי מיקום שטחי שפ״פ ,חניה ומגורים ,מעגן
מיכאל ,כפיפות לתכנית חכ/9/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעגן מיכאל.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מיקום שטחי מגורים ,חניה
ושפ״פ בלא שינוי בגודלי השטחים .כפיפות להוראות תכנית
חכ/9/י.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 2.7.20ובילקוט הפרסומים 26ו ,6התש״ע ,עמי .4480
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד״נ חוף הכרמל ,טלי 3ו362ו,04-8
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ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רחי
פלי״ם 5וא ,חיפה ,טלי  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
מ/מק25/ו״ ,שינוי לתכנית מ.349/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמרות  -גוש 0068ו,
חלקות 5 ,8ו-ו 28-23 ,2בשלמותן ,ח״ח  ;46 ,44 ,22 ,7-4גוש
ו007ו ,ח״ח ו ,7 ,6 ,4-ו ;48 ,46-43 ,4גוש 0099ו ,ח״ח .48 ,43-36
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
בעלים לצורך תיקון גבולות ומגרשים; ב( הקטנת קו בניין צדי
ואחורי באזורי מגורים א ו־א ,3/למעט מגרשים ו,69 ,68 ,44-
 ;84-77 ,73 ,72ג( הגדלת שטח תכסית באזורי מגורים א ו־א,3
למעט מגרשים ו.84-77 ,73 ,72 ,69 ,68 ,44-
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 4.6.20ובילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע ,עמי .2965
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד״נ חפר ,טלי
77307ו ,04-6ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,קרית הממשלה ,רחי פלי״ם 5וא ,חיפה ,טלי 6222ו,04-86
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אילן ש ד ה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מסי מק/ען43/וו״ ,שינוי
לתכנית ען297/ב.מ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל־פחם  -גוש
3ו ,204ח״ח 78 ,80 ,79 ,20 ,3 ,2ו.2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות בינוי  -הגדלת
מסי קומות; ב( שינוי בקווי בניין; ג( הוספת  2קומות תת־
קרקעיות לשטחי שירות לחניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ת״ד ו ,24עארה  ,30025טלי 789ו.04-635
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם 5וא ,חיפה ,טלי .04-8633448
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי ענ/מק/ו09ו״,
שינוי לתכנית מיתאר ענ25/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגרבייה -
גוש  ,8775חלקות  26 ,25בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בלא
הסכמת הבעלים לקרקעות הנכללות בתחום התכנית; ב( שינוי
בהוראות בינוי; ג( יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים;
ד( שינוי בקו בניין בדבר בניינים קיימים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 7.2.20ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי 7ו.23
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכונן ולבניה עירון ,ת״ד ו ,24עארה  ,30025טלי 789ו,04-635
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רחי
פלי״ם 5וא ,חיפה ,טלי  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מ ו ח מ ד סובחי גבארין

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הר/
מק000/ו9/ו/6/ב״ ,שינוי לתכניות הר/במ ,600/הר000/ו9/ו.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,דרך
רמתיים פינת התלמיד  -גוש  ,6455חלקה ו.39
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת שטח עיקרי משימוש
מסחר לשימוש מגורים; ב( שינוי בתצורת זיקת המעבר
המוגדרת בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רחי בני ברית  ,7קומה בי ,הוד השרון ,45265
טלי  .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה,
טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ש/מק356/ו״ ,הוספת זכויות בניה בגוש 303וו ,חלקה ,64
בז״י ,שינוי לתכניות הסבה ש/וו ,הסבה ש ,207/ש/וו ,ש/ו2וו/
א ,ש24/ו ,ש ,207/ש ,383/ש ,390/ש/מק/383/א ,ש/מק ,783/ש/
מק ,950/ש/מק/950/א ,ש/מק/990/ד.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,רחי
המייסדים  - 96גוש 303וו ,חלקה  64בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקה למגרשים ,הקטנת גודל
מגרש מינימלי ,תוספת באחוזי הבניה ,הקטנת קווי בניין,
וקביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.2.2009ובילקוט הפרסומים ו ,593התשס״ט ,עמי .2937
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רחי המייסדים  ,52זכרון יעקב ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם 5ו/ב,
חיפה ,טלי 6252ו ,04-86וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף יהודה כהן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

)ו( ״תכנית מסי הר/מק63/ו3/ו״ ,שינוי לתכנית הר63/ו,2/
הר002/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רחי
בארי  - 4גוש  ,6442חלקה 47ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת המגרש בלא הסכמת
הבעלים; ב( שינוי של הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי;
ג( הרחבת דרך; ד( שינוי קווי בניין; ה( הגדלת מסי
יחידות דיור ל־ 4יח״ד סך הכל ,במקום  2יח״ד כקבוע
בתכנית המאושרת ,בלא הגדלת סך כל השטחים
המותרים לבניה; ו( שינוי גודל מגרש מינימלי שניתן
להקים בבניין; ז( תוספת 5%ו 3.שטח עיקרי בהקלה;
ח( שינוי גובה המרתף ל־ 2.40מי גובה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו9.3.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע ,עמי .2967
) (2״תכנית מסי הר6/367/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,שכונת
נווה הדר ,רחי הידיד פינת רחי נילי  -גוש  ,6566חלקה
.263
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עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין צדי )צפוני( מ־4
מי ל־ 3מי; ב( קביעת קו בניין לממ״ד אפס כמסומן בתשריט;
ג( שינוי קו בניין קדמי )לרחי נילי( למבנה קיים כמסומן
בתשריט ו 3.2מי; ד( בנייה חדשה תישאר בקווי בניין לפי
התכנית המאושרת )הר (6/367/כמסומן בתשריט.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 23.4.20ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי .3302
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון ,רחי בני ברית  ,7הוד השרון,
טלי  ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חי א ד י ב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מסי טב/מק3452/״ ,שינוי
לתכנית טב/וווו2/א+ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,7838
ח״ח  ;22שטח התכנית 2.526 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בניין קדמי לבניין קיים
 3.20מי במקום  5מי וקו בניין צדי  2.5מי במקום  3מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ת״ד ו ,טייבה  ,40400טלי 083וו.08-32
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
נ ש א ת כיוף

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה לרכב,
להולכי רגל ,לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד
רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.
כל מעוניין רשאי להגיע למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי 77ו,09-7649
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו ,כי במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מתבטלת תכנית מיתאר
מסי כס/מק ,5/500/שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע,
עמי .2968
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי בן
יהודה  -גוש  ,7603ח״ח  ;90 ,74 ,66גוש  ,8697ח״ח .48
מטרת התכנית :שיפורים למערך התנועה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה לרכב,
להולכי רגל ,לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד
רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.
כל מעוניין רשאי להגיע למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי 77ו,09-7649
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו ,כי במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מתבטלת תכנית מיתאר
מסי כס/מק ,7/500/שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע,
עמי .2968
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי דרך
הפועל  -גוש  ,7606ח״ח .70
מטרת התכנית :שיפורים למערך התנועה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה לרכב,
להולכי רגל ,לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד
רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.
כל מעוניין רשאי להגיע למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי 77ו,09-7649
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו ,כי במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מתבטלת תכנית מיתאר
מסי כס/מק ,4/500/שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע,
עמי .2968
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי בן
יהודה  -גוש  ,7602ח״ח .259 ,252 ,250
מטרת התכנית :שיפורים למערך התנועה.
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו ,כי במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מתבטלת תכנית מיתאר
מסי כס/מק ,8/500/שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע,
עמי .2968

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי דרך
הפועל  -גוש  ,7606ח״ח .70
מטרת התכנית :שיפורים למערך התנועה.

הדיור; ט( תוספת  2.5%בזכויות הבניה בגין תוספת קומה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.2009ו.וו ובילקוט הפרסומים  ,6047התש״ע ,עמי 408ו.
) (2״תכנית מפורטת מסי כס/מק/ו/24/יב״.

עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה לרכב,
להולכי רגל ,לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד
רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי גולומב
 - 38גוש  ,6428חלקה  225בשלמותה.

כל מעוניין רשאי להגיע למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי 77ו,09-7649
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :א( שינוי בקו בניין אחורי ,מוצע  6מי
במקום  8מי; ב( הקלה בגובה מרתף מוצע  2.5מי במקום 2.2
מי.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין אחורי ,מוצע
 6מי במקום  8מי; ב( הקלה בגובה מרתף מוצע  2.50מי
במקום  2.2מי; ג( הריסת מבנים קיימים במגרש.

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 25.6.20ובילקוט הפרסומים 2וו ,6התש״ע ,עמי וו.40

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו ,כי במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מתבטלת תכנית מיתאר
מסי כס/מק ,23/500/שפורסמה בילקוט הפרסומים 03ו,6
התש״ע ,עמי .3630

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי בקעת
בית נטופה  - 25גוש  ,7606חלקה 03ו בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי הר תבור
 -גוש  ,6434ח״ח .566 ,539

מטרת התכנית :לאפשר שימוש עצמאי בכניסה נפרדת
נוספת לקומת הגלריה )יציאה(.

מטרת התכנית :שיפורים למערך התנועה.

) (3״תכנית מפורטת מסי כס/מק/ב/2/מ״.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר בינוי באופן
שתתאפשר כניסה נפרדת נוספת לגלריות קיימות בהיתר
ואפשרות לשימוש עצמאי בהן בלא קשר למפלס מתחתן.

עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור מערך התנועה לרכב,
להולכי רגל ,לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד
רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך; ג( הרחבת דרך בתוואי
המאושר בתכנית בת־תוקף; ד( הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית
בת־תוקף לצורכי ציבור  -דרכים; ה( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
לבניה בתכנית .שטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד קרקע לא
גדל ביותר מ־.50%

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא  -גוש ,6427
ח״ח .420 ,43

כל מעוניין רשאי להגיע למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי 77ו,09-7649
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :לאפשר הקמת גג מעל איי המשאבות
ומשטח התדלוק כנדרש ,לפי הוראות תמא8ו ,4/על ידי
הקטנת קו בניין שנקבע בתכנית כס/ו0/2ו/י המאושרת;

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 4.6.20ובילקוט הפרסומים 03ו ,6התש״ע ,עמי .3630
) (4״תכנית מפורטת מסי כס/מק/ו0/2ו/י/ו״.

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בניין והעמדתו על
גבולות המגרש לתחנת תדלוק.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי כס/מק/4/3/ג/ו״.

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.20ו5.ו ובילקוט הפרסומים  ,6065התש״ע ,עמי 982ו.
) (5״תכנית מפורטת מסי כס/מק70/ו7/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי לוינסקי 4
 -גוש  ,6430חלקה 60ו בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי בן גוריון 5
 -גוש  ,6426חלקה  448בשלמותה.

מטרת התכנית :תוספת יח״ד מ־ 2יח״ד ל־ 3יח״ד וקביעת
קווי בניין.

מטרת התכנית :א( הגדלת מסי יחידות דיור; ב( תוספת
קומה; ג( שינוי בקווי בניין; ד( תוספת זכויות בהקלות
המותרות.

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יח״ד מ־ 2יח״ד ל־3
יח״ד בלא תוספת שטחים מותרים לבניה; ב( שינוי קווי
בניין צדי מזרחי מ־ 3.5מי ל־ 3מי ,קו בניין אחורי מ־ 9מי
ל־ 8מי.

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי יח״ד מ־ 7יח״ד
ל־ 9יח״ד; ב( תוספת קומה חלקית כמצוין בנספח הבינוי
במקום ע  + 3 +ג ) 4קומות וחללי גג מעל קומת עמודים(
יהיה ע  + 4 +ג ) 5קומות מעל קומת עמודים(; ג( שינוי
בקו בניין קדמי דרומי מ־ 6מי ל־ 5.6מי; ד( שינוי בקו
בניין צדי צפוני מ־ 4מי ל־ 3.6מי; ה( שינוי בקו בניין צדי
מזרחי מ־ 4מי ל־ 3.6מי; ו( שינוי בקו בניין קדמי למרפסות
מ־ 3.5מי ל־ 0.9מי; ז( שינוי בקו בניין צדי למסתורי כביסה
מ־ 3.25מי ל־ 2.4מי; ח( תוספת  6%בזכויות הבניה בגין שיפור
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.20ו 29.ובילקוט הפרסומים 7ו ,60התש״ע ,עמי .2320
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ,רחי ויצמן 37ו ,כפר סבא ,טלי
77ו ,09-7649ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שדי הרצל ו ,9רמלה ,טלי 70ו ,08-9270וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי נת/מק37/700/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רחי סטרומה 7ו
 גוש  ,8233ח״ח .228עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( ניוד זכויות
מקומה עליונה לקומת קרקע; ג( ניוד זכויות מעיקרי
לשירות.
) (2״תכנית מפורטת מסי נת/מק40/700/״ ,שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת00/ו/ש/ו ,נת.4/347/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכי רמת
אפרים ,רחי סטרומה וו  -גוש  ,8233ח״ח .345 ,304
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יח״ד מ ־ ו יח״ד
ל ־  2יח״ד; ב( שינוי קווי בניין :מקדמי  6מי ,צדי  3מי,
אחורי  6מי ,לקדמי  3.8מי ע ד  5.98מי ,צדי  0.0מי או  3מי,
אחורי  0.0מי או  6מי; ג( שינוי לבינוי; ד( תוספת שטחים
עיקריים מ־ 60%ל־ ;66%ה( ניוד זכויות מקומה עליונה
לקומת קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים אי ,די ,הי ,משעה
 8.30ע ד .30וו ,וביום בי ,משעה 2.00ו ע ד 6.00ו ,כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ,רחי הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר,
נתניה ,טלי 70ו .09-8603העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רחי מוצקין ו,9
רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמעון שר

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מסי פת/מק232/ו96/״ ,כפיפות לתכניות
232ו5/ו/2000 ,2000 ,ח ,תמא8/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,שכי
סגולה ,רחי האלוף דוד מרכוס 3ו ,רחי חלמיש ,רחי חיים
סוטין  -גוש  ,6355חלקות ו 404 ,40בשלמותן; גבולות
התכנית :הרחובות האלוף דוד מרכוס 3ו ,חיים סוטין
וחלמיש.
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מטרת התכנית :שינוי קו בניין בעבור מיתקן הרחיצה
בתחנת תדלוק קיימת לקו אפס מרחי חלמיש.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו הבניין למכונת רחיצה
בלבד בתחנת תדלוק קיימת.
) (2״תכנית מיתאר מסי פת/מק/2003/ו6״ ,שינוי לתכניות
8/2003ו ,במ ,3/2003/פת/מק ,59/2003/כפיפות לתכניות
/2000 ,2000א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי
אליהו בן חור  -גוש  ,6360חלקה 89ו בשלמותה ,ח״ח ,2
48ו.
מטרת התכנית :העברת 3ו יח״ד מחלקה 89ו למגרש ו0ו
)לפי פת/מק ,(59/2003/והעברת שטחים עיקריים ושירות
בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה ובסך כל יח״ד.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בלי לשנות את סך כל השטח הכולל; ב( צמצום
מסי הקומות בחלקה 89ו )מ־5ו קומות ל־ 9קומות(;
ג( העברת 3ו יח״ד מחלקה 89ו למגרש ו0ו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח תקוה ,רחי
העלייה השנייה ו ,קומה  ,4חדר  ,326פתח תקוה ,טלי ¬9052284
 .03שעות קבלת קהל :בימים אי ,גי ,הי ,בשעות 2.00-8.30ו ,ביום
גי בשעות 6.00ו8.00-ו ,טלי ווו.03-9053
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו23/3/2/״ ,שינוי לתכניות
רצ/ו/ו ,רצ/ו ,3/2/כפיפות לתכנית רצ/מק/ו.2/66/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רחי זאב
שלנג  ,6אזור תעשייה ראשון לציון  -גוש  ,3946חלקה 332
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנת דלק ,דרגה בי
משולבת במבנה תעשייה.
) (2״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו/23/2/2/ו״ ,שינוי לתכניות
רצ/ו ,2/2/רצ/ו0/2/2/ו ,רצ68/ו/6/א.5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רחי
ילדי טהרן פינת רחי בסקינד ,אזור תעשייה ראשון לציון
 גוש  ,3946חלקה  354בשלמותה ,ח״ח .343 ,336ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים בלא
הסכמת בעלים ובלא שינוי בשטח של כל ייעוד קרקע.
) (3״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו06/22/ו״ ,שינוי לתכניות
רצו4/22/ו/ו ,רצ/ו ,22/רצ/ו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שדי
יעקב  -גוש  ,4242ח״ח 9ו.5
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת זיקת הנאה למעבר ברכב
 ,544-540גוש  ,4242משדי יעקב בשטח חניה ציבורית.
) (4״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו/8/23/ו״ ,כפיפות לתכניות
רצ/ו ,8/23/רצ/ו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכי נווה
אליהו ,צפונית לרחי ש״י עגנון  -גוש  ,6095ח״ח 38ו39 ,ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בין מגרשים
בייעוד מגורים בי לבין מגרש בייעוד בניה ציבורית ושינוי
מיקומם; ב( הגדלת שטח הקרקע לבניה ציבורית; ג( שינוי
בקווי בניין.
) (5״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו63/50/״ ,שינוי לתכניות
רצ/מק/ו ,28/50/רצו/7/50/ו ,רצ/ו ,7/50/רצ/במ,50/50/
פירוט לתכנית ממ.8005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רחי הברושים  - 6 ,4גוש  ,3628חלקה  36ארעית
)/4וו לפי תב״ע( ,חלקה  37ארעית )/5וו לפי תב״ע(,
ח״ח וו לפי תב״ע.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי רוחב זיקת ההנאה למעבר
מ־ 6מי ל־ 4מי כמסומן בתשריט; ב( שינוי קווי הבניין בתחום
שני תאי השטח  36ו־ 37צד צפוני בלבד ביחס לזכות מעבר;
ג( שינוי הוראות הבינוי בתחום שני תאי השטח  36ו־ ;37ד(
זכויות והוראות הבניה לפי תכניות בתוקף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון,
טלי  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רחי
הרצל ו ,9רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו76/5/״ ,כפיפות לתכניות
רצ/ו ,5/רצ/ו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רחי
בן אליעזר 3-9ו ,פינת הרחובות סמילצינסקי  ,37הורוביץ
 ,40רמז  -גוש  ,3926חלקות  772-770בשלמותן ,ח״ח
9ווו.
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

עיקרי הוראות התכנית :תכנית איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים ,לפי סימן זי לחוק התכנון והבניה ,למגרשים
הכלולים בתכנית רצ/ו.5/
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.4.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי .3304
) (2״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/ו09/22/ו״ ,כפיפות לתכניות
רצ/ו ,22/רצ/ו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שיכון
המזרח ,הרחובות החבצלת ומורדי הגטאות  -גוש ,4242
חלקות  369 ,368 ,366 ,76בשלמותן ,ח״ח 24 ,79ו27 ,ו49 ,ו,
90ו96 ,ו.373 ,372 ,358 ,
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בין מגרש המיועד
לשטח ציבורי פתוח לבין מגרש המיועד למבנה ציבור,
בלא שינוי בשטחים ,בזכויות והוראות הבניה בכל ייעוד
קרקע.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 8.4.20ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי .3305
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון ,טלי
 ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,קרית הממשלה ,רחי הרצל ו ,9רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מסי רח/מק250/ו92/״ ,רחי רמב״ם  ,89שינוי
לתכניות רח250/ו ,רח/2000/י ,כפיפות לתכניות רח/2000/ב/ו,
רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחי רמב״ם 89
 גוש ו ,370חלקה  50בשלמותה.מטרת התכנית :א( הקמת בית מגורים המכיל  9יח״ד בן 5
קומות ע ל עמודים; ב( קביעת זכויות והוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי יח״ד המותרות
בתחום התכנית מ־ 6יח״ד ל־ 9יח״ד בלא שינוי בשטחים
המותרים .שינוי במסי הקומות המותרות בתחום התכנית
מ־ 4קומות  +קומת עמודים ל־ 4קומות  +קומה חמישית
חלקית מעל קומת עמודים; ב( קביעת זכויות והוראות
בניה; ג( שינוי קו בניין צדי ל־ 3.6מי במקום  4מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו5.4.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי .3305
) (2״תכנית מיתאר מסי רח/מק0/ו/20/20ו״ ,איחוד וחלוקה
בלא הסכמת בעלים ,שינוי לתכנית רח0/ו.20
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש ו,370
ח״ח ו ;678 ,66גוש  ,3703ח״ח  ;28גוש  ,3704ח״ח ;380 ,336
גבולות התכנית :מרחי לבקוביץ בדרום ע ד לרחי ביל״ו
בצפון ובמערב ,והקצה המזרחי של השוק העירוני הקיים
במזרח.
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מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים
בהתאם לתכנית רח0/ו 20בתוקף.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
6.5.2003ו ובילקוט הפרסומים ו ,520התשס״ג ,עמי 2ו.32
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות ,טלי ,08-9392293
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רחי
הרצל ו ,9רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מ ל ו ל

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
לה/מק000/ו/ו/2ד״ ,מגרש 04ו ,כפיפות לתכנית לה000/ו/ו/2א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רחי אדרת -
גוש  ,4342ח״ח .3
מטרת התכנית :א( הקמת בניין מסחרי במגרש 04-3ו כחלק
מקומפלקס קניון רמלוד; ב( הקמת בניין מסחרי נוסף במגרשים
ו04-ו ו־04-2ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה;
ב( חלוקת מגרש 04ו לפי תכנית לה000/ו/ו/2א ל־ 3מגרשים:
ו04/ו04/2 ,ו04/3 ,ו; ג( חלוקת זכויות הבניה הקיימות באופן
יחסי בין המגרשים בלי לשנותן; ד( קביעת קו בניין בחזית
דרומית מ־5ו מי ל־ 5מי ,וקביעת קווי בניין בכל מגרש חדש
)כמסומן בתשריט(.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 5.2.20ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי .6328
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה ,רחי מבצע משה  ,9רמלה ,טלי
564ו ,08-977ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה ,טלי 70ו ,08-9270וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יואל לביא

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים;
ב( החלפת שטחים בין המועצה האזורית גזר המטרוקה
לבין דליה אהרונסון ,לפי תיקון  ,43סעיף 62א לחוק התכנון
והבניה ,בלא כל שינוי בייעוד בסך כל השטחים ובזכויות
הבניה.
) (2״תכנית מפורטת מקומית מסי גז/מק20/27/״ ,שינוי לתכנית
גז3/27/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתחיה ,קואורדינטה
.650ו ^64קואורדינטה 89.225ו ;¥גוש  ,4739חלקה ;57
שטח התכנית0 :ו 0.6מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי מ־ 4מי ל־ 2.46מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר ,בית חשמונאי ,ד״נ שמשון  ,99798טלי
.08-9274082
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר אישור תכנית מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מקומית
מסי גז/מק/ו5/2ו״ ,שינוי לתכניות גז/ו ,5/2גז/מק/ו0/2ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר בן נון,
קואורדינטה  / 4 9 0ו  4ו ^ קואורדינטה 44/825ו ;¥גוש ,4672
חלקה 09ו; מגרש  ;509שטח התכנית 524 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי למגורים מ־ 4מי
המותרים ל־ 3מי ,כמסומן בתשריט.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.20ו.ו 3ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי 9ו.23
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר ,בית חשמונאי ,ד״נ שמשון  ,99789טלי
 ,08-9274082וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
פטר וייס

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גזר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מקומית מסי גז/מק20/4/״ ,כפיפות
לתכנית תממ/3ו.2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כניסה לקרית חינוך
האזורית סתריה ,קואורדינטה 85.700ו^ קואורדינטה
 ;¥643.200גוש  ,3794ח״ח 5 ,87ו ו; שטח התכנית2.82 :ו מ״ר.
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יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל מודיעין מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מקומית מסי חמ/מק53/ו26/״ ,שינוי
לתכנית מפורטת גז/במ/3/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לפיד  -גוש 5650
)חלק( ,חלקי חלקה .96
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

מטרת התכנית :הרחבת דרך לצורך סלילת מעגל תנועה
בצומת הזית והשקמה ביישוב לפיד.

מטרת התכנית :התרת בניית בריכת שחייה פרטית ששטחה
עד  52מ״ר.

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים
מחדש בהסכמת בעלים; ב( הרחבת דרך ע ל חשבון קרקע
חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בניה ,הוראות
בטיחות וקווי בניין :קו בניין קדמי לרחי הפרחים יהיה
 4.50מי במקום  5.50מי ,קו בניין אחורי יהיה .50ו מי במקום
 3.30מי.

) (2״תכנית מפורטת מקומית מסי חמ/מק34/424/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחלים  -גוש 3ו,68
חלקה ו 5בשלמותה ,ח״ח .53 ,52
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים; ב( החלפת שטחים בין שטח חקלאי ,תאי שטח ,660
ו 662 ,66לבין שטח חקלאי  -תא שטח  ,662בין שטח בית
עלמין  -תא שטח  980לבין שטח בית עלמין ,תא שטח ו.98
תא שטח  982נשאר כפי שהוא ,ובין שטח דרך מאושרת
 תאי שטח  ,820ו 82לבין שטח דרך מוצעת  ,830ו,83תא שטח  822ונשאר כפי שהוא בלא כל שינוי בסך כל
השטחים וזכויות הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי תכנית,
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חבל מודיעין ,רחי מודיעים ,שהם ,טלי .03-9722887
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ש מ ע ו ן סוסן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חבל מודיעין
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק482/ו3/״ ,שינוי לתכנית
ממ482/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב ,שכי רמב״ם,
רחי שושנים  -גוש  ,3832חלקות 5ו 237-2בשלמותן.
מטרת התכנית :תוספת שטח בניה עיקרי ע ד  30מ״ר
ליחידת דיור קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח בניה עיקרי עד
 30מ״ר ליחידת דיור קיימת; ב( שינוי קו בניין קדמי ואחורי
ע ד  3מי לצורך בניית תוספת בניה; ג( קביעת הוראות
בניה.
) (2״תכנית מפורטת מסי ממ/מק46/ו9״ ,שינוי לתכנית
ממ/שד002/ו.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כוכב יאיר ,רחי
הלוטם  - 7גוש 7ו ,89חלקה  85בשלמותה.

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים אי ,גי ,הי ,בשעות:
2.00-8.00ו שבהם שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רחי בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טלי ו .03-930205העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה,
טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק6/ו5ו3/״ ,שינוי לתכניות
ממ6/ו5ו ,ממ.825/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב ,רחי
הפרדס 29ו  -גוש ו ,435ח״ח  ;5מגרש 29ו.
מטרת התכנית :הקמת בריכת שחייה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות לבניית בריכת
שחייה ששטחה  50מ״ר; ב( קו בניין צדי יהיה .20ו מי
במקום  3מי ,קו בניין קדמי יהיה .20ו מי במקום  5מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו.4.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע ,עמי .2978
) (2״תכנית מפורטת מסי ממ/מק58/ו/4ו״ ,שינוי לתכנית
ממ58/ו.4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון ,רחי הורד 5 ,3
 גוש  ,6725חלקות ו 222 ,22בשלמותן.מטרת התכנית :העברת זכויות בניה בין המגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :העברת זכויות בניה בין המגרשים
בלא שינוי שטח בניה סך הכל.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.2.2009ובילקוט הפרסומים  ,5923התשס״ט ,עמי .2577
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רחי בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טלי /2/3ו ,03-930205ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ג י א קב-ונקי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק
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מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מסי צש/מק47/22-6/״ ,שינוי
לתכנית צש7/22-6/וא.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב צור משה -
גוש וו ,80ח״ח  ;3 ,2מגרש .2
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי ל־ 3.78מי
במקום  6מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון ,צומת בני דרור ,ת״ד 37ו ,תל מונד ,40600
טלי  ,09-7960200פקסי 597ו .073-252ימי קבלת קהל בימים בי ,גי,
ה ,בשעות .30-08.30וו .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל ו ,9רמלה,
טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ולבניה עמק לוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי על/מק/ו/39ו5״,
כפיפות לתכניות גז/ו/39וו ,גז/מק/ו.24/39
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיעזר  -גוש ,4980
ח״ח  ;3מגרש  3320בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בבינוי לדגם של בית
המגורים שאושר בתכנית בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד ,ת״ד 5ו ,כפר חב״ד 5ו,729
טלי  ,03-2230666פקסי  .03-9604372העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי
הרצל ו ,9רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מנשה משה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק לוד
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
צש/מק/22-2/ו2״ שינוי לתכנית צש/מק.20/22-2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גנות הדר  -גוש ו4ו,8
ח״ח 6ו; מגרש .3
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
של מגרשים 6/3ו  ^+13ב( שינוי קו בניין קדמי מ־0ו מי ל־ 5מי;
ג( ניוד שטח חניה מקורה במגרש לפרימטר הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6096התש״ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון ,צומת בני דרור ,תל מונד ,40600
טלי  ,09-7962205וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שדי הרצל ו ,9רמלה ,טלי  .08-9788444ימי קבלת קהל בימים
בי ,גי ,ה ,בשעות .30-08.30וו ,טלי  ,09-7960200וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמיר ריטוב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון
מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי ק/מק4/ו/33ו״ ,שינוי לתכנית
ק/3000/ו ,כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה X98.250ו ,קואורדינטה 8870 ;669.500¥גוש ,
ח״ח  ;96 ,95מגרש  95/8לפי תכנית ק/3000/ו.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת התכסית.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( הגדלת
תכסית ) (60%בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים
בתכנית ק/3000/ו; ג( קביעת הוראות בניה.
) (2״תכנית מפורטת מסי ק/מק3528/״ ,שינוי לתכנית ק/3000/ו,
כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה X98.850ו ,קואורדינטה 25¥ו8880 ;669.גוש ,
ח״ח  ;62מגרש  7לפי תכנית ק/3000/ו.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין צדי מערבי
מ־ 3מי ,וקו בניין צדי מזרחי מ־ 3מי ל ־  2מי; ב( קביעת
הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קסם ,רחי עי אלכרים קאסם 0ו ,כפר קאסם ,טלי ו .03-937024העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רחי הרצל ו ,9רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 5.3.20ובילקוט הפרסומים  ,6076התש״ע ,עמי .2559
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טלי
ו299ו ,08-94וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שדי הרצל ו ,9רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ש מ ח ו ן

יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה קסם
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מסי הצ/מק/ו-ו/ו45״ ,שינוי לתכניות הצ/ו-ו00/וא ,הצ/
ו-ו37/ו ,הצ/ו-ו00/ו ,הצ/ו-ו ,200/הצ22/ו6/ג ,הצ22/ו6/ב,
הצ22/ו6/א ,הצ/ו7ו ,הצ22/ו ,6/הצ22/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה,
רחי השרון  - 22גוש 7ו ,80ח״ח  ;36שטח התכנית9 :ו2.0
דונם.
מטרת התכנית :א( שינוי קווי בניין במגרש  ;2005ב( תוספת
של  6%לשטח עיקרי בחצי המערבי למגרש  2005בלבד.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין קדמי נקודתי
בחצי המערבי למגרש ) 2005לרחי השרון( מ־ 5מי ל־ 4מי
לפי המצב הקיים; ב( תוספת של  6%לשטח עיקרי לתכנית
שהופקדה לפני 989ו בחצי המערבי למגרש  2005בלבד.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 30.4.20ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי .3308
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים ,רחי הצורן וג ,אזור התעשייה פולג,
נתניה ,טלי 2ו ,09-86360ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רחי הרצל ו ,9רמלה,
טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אפרים בולמש

יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

ציון רבי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי טה/מק2662/ו7/״ ,שינוי
לתכנית ג.287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 5062ו,
חלקה  57בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי לתכנית מפורטת ג;287/
ב( שינוי קו בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,רחי טבור הארץ ,ת״ד  ,508טבריה ,טלי
 .04-6739555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אליהו זיגדון

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה

מרחב תכנון מקומי שורקות

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
בר/מק66/ו/4/ו״ ,שינוי לתכנית בר66/ו.4/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי נצ/מק47/וו״.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גדרות,
גן הדרום  -גוש  ,883ח״ח  ;42גוש  ,884ח״ח  ;62גוש  ,885ח״ח .4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש 6557ו,
ח״ח ו.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי מדרך משולבת לדרך
אספלט.
מטרת התכנית :שינוי סוג דרך בלבד בלא שינוי בשטח
ובמיקום.

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי תוואי דרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,ת״ד ו ,3נצרת
00ו6ו ,טלי  .04-6459203המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,נצרת עילית 7000ו ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מסי נצ/מק00/וו״ ,שינוי
לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש 6539ו,
ח״ח  ;20גוש 6540ו ,ח״ח 26ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים;
ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
5.5.2009ו ובילקוט הפרסומים  ,5956התשס״ט.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת״ד ו ,3נצרת 00ו6ו ,טלי  ,04-6459203וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית 7000ו ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
עלי סלאם

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק88/ווו7/״ ,רובע יזרעאל,
בינוי במגרש  ,209שינוי לתכנית ג88/ווו ,כפיפות לתכנית
ג88/ווו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,שכי רובע
יזרעאל  -גוש 6759ו ,חלקה 5ו בשלמותה ,ח״ח ,34 ,23
.39 ,36
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות בינוי במגרש
 ,209מגורים גי; ב( קביעת הוראות בינוי; ג( ביטול החובה
לחניה תת־קרקעית; ד( החלפת שטחי שירות משימוש
חניה מקורה לשימוש מבואה ,חדר משאבות ,מחסנים
ורכוש משותף )כולל חדר ועד בית( בקומת קרקע וקומה
ראשונה.
) (2״תכנית מפורטת מסי עפ/מק2567/ו4/״ ,מתחם ו ,0כפיפות
לתכניות עפ/מק2567/ו/ו ,ג2567/ו ,ג7559/ו.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,רחי
ההסתדרות ,רחי חטיבה תשע ,שדי בן גוריון ,שדי יצחק רבין
 גוש 6732ו ,ח״ח  ;53 ,30גוש 6733ו ,חלקה  27בשלמותה,ח״ח וו3-ו ;36 ,32 ,30-28 ,26 ,25 ,גוש 6742ו ,חלקות ו2-ו,
7ו8 ,ו 34-20 ,בשלמותן ,ח״ח 3ו6-ו9 ,ו ;36 ,35 ,גוש 6743ו,
חלקות ו4-ו9 ,ו 63-60 ,58-45 ,43 ,42 ,40-בשלמותן; גוש
6744ו ,חלקות -2ו 34 ,3בשלמותן ,ח״ח ו ;35 ,33 ,32 ,גוש
6745ו ,חלקות ו0-ו3 ,ו4 ,ו7 ,ו8 ,ו ,20 ,ו 45 ,2בשלמותן,
ח״ח  ,26-24ו-39 ,36 ,35 ,32 ,3ו ;46 ,44 ,4גוש 6746ו ,חלקות
ו6-ו ,69 ,65 ,35 ,34 ,32-27 ,ו 76-73 ,7בשלמותן ,ח״ח ¬66
.68
עיקרי הוראות התכנית :א( התוויית דרכים ודרכי גישה;
ב( קביעת זכויות והוראות בניה; ג( קביעת הנחיות לעיצוב
אדריכלי; ד( קביעת הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים
הפתוחים; ה( קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה ,רחי יהושע  ,47עפולה ,טלי  .04-6520344העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית,
טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק7/206/״ ,ויצטום ,החלפת
שטחים ,שינוי לתכנית ג/במ.206/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,הרחובות
לוטם וחבצלת  -גוש 6738ו ,חלקות  3ו ו  9 -ו ו בשלמותן,
ח״ח 29ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה; ב( קביעת
הוראות גודל מגרש שמותר להקים עליו בניין.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 25.6.20ובילקוט הפרסומים 26ו ,6התש״ע ,עמי .4495
) (2״תכנית מפורטת מסי עפ/מק23/302/״ ,רחי העלייה ,שינוי
לתכנית ג.302/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,רחי העלייה
 גוש 6663ו ,חלקות  93 ,92בשלמותן.עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין צדי; ב( תוספת
אחוזי בניה; ג( תוספת למסי קומות מותר; ד( בניה של
מרפסות  2מי מקו בניין קדמי 2 ,מי מקו בניין אחורי;
ה( הגדלת מסי יחידות דיור.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 25.6.20ובילקוט הפרסומים 26ו ,6התש״ע ,עמי .4495
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

התכניות האמורות נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה ,רחי יהושע  ,47עפולה ,טלי ,04-6520344
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
חביב פ ר ץ

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עפולה
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,טלי ו ,04-902750ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת
עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי בן-גיגי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

)ו( ״תכנית מפורטת מסי גא/מק28/07/״ ,שינוי לתכנית
ג5992/ו.

)ו( ״תכנית מפורטת מסי ג/בכ/09/2442/וו״ ,שינוי לתכניות
ג ,2442/ג.8445/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש 0296ו,
חלקה  2בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה  -גוש 74ו9ו,
ח״ח  ;25מגרש ו 3בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית :חלוקת חלקה מסי  ,2שינוי בקווי
בניין לפי המצב הקיים בשטח ,הקטנת גודל מגרש מינימלי
והעברת שטחי בניה.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין ,תוספות בניה
עתידיות יהיו לפי תכניות ג ,2442/ג.8445/
) (2״תכנית מפורטת מסי ג/בכ39ו0ו36/09/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש 22ו9ו,
ח״ח  ,30ווו; גוש 25ו9ו ,ח״ח  ;29 ,28גוש 9890ו ,ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת תוואי דרך לשכונה
מזרחית בנחף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,טלי ו .04-902750העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.9.2009ובילקוט הפרסומים  ,6005התש״ע ,עמי 42ו.
) (2״תכנית מפורטת מסי גא/מק2/08/ו״ ,חלוקת חלקה 09ו
ושינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית ,כפיפות לתכניות
ג ,6794/ג.984/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין  -גוש 2207ו,
חלקות 08 ,22ו09 ,ו בשלמותן ,ח״ח 05ו; גוש 0ו22ו ,חלקה 8
בשלמותה ,ח״ח .80
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת חלקה 09ו בלא הסכמה
ושינוי בקווי בניין בעבור בניה קיימת בלבד.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
9.6.2009ו ובילקוט הפרסומים  ,5972התשס״ט ,עמי .4645
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת״ד  ,505שפרעם ,טלי ו,04-950202
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד ,595
נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סלאם ח א מ ד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי גולן

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג/בכ4/09/2085/״ ,שינוי בקו בניין צדי ואחורי ,שינוי לתכנית
ג.2085/

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאגיור  -גוש 73ו9ו,
ח״ח 8ו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.2009ו5.ו ובילקוט הפרסומים  ,6047התש״ע ,עמי 5ו4ו.

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גו/מק3649/ו/ו0״ ,שינוי לתכנית ג3649/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלוני הבשן -
ג ו ש 000ו ,20חלקה 2ו.
עיקרי הוראות התכנית :החלפת מיקום שטחים בין ייעוד
קרקע ,מבני ציבור למגורים אי בלא שינוי בסך כל השטחים.
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הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו9.3.20ו ובילקוט הפרסומים 34ו ,6התש״ע ,עמי ו.469
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גולן ,קצרין 2900ו ,טלי 2ו ,04-69697וכן במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי מ ל כ ה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גולן
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/
גמ3528/ו380/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור  -גוש 7037ו,
חלקה  593בשלמותה ,ח״ח וו5 ,6ו.6
עיקרי הוראות התכנית :מתן לגיטימציה לבניין הקיים בחלקה
 ,593על ידי הקטנת קו בניין צדי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת״ד 5ו ,5כפר תבור ו524ו,
טלי רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כ ה ן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גע/מק208/״,
שינוי לתכניות ג059/וו ,ג56/ווו ,ג.8284/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עמיעד  -גוש 3925ו,
ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :התאמת תוואי דרך הכניסה
ליישוב למצב הקיים ולתכנון עתידי ע ל ידי מע״צ ,ע ל ידי
איחוד וחלוקה בהסכמה.
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה;
ב( הרחבת דרך; ג( התאמת גבולות מגרשים וייעודי קרקע.
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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 ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ת״ד  ,90000ראש פינה ,טלי
6372ו .04-68העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת״ד ,595
נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אהרון ולנסי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי מק/יז05/3655/״ ,שינוי לתכנית
ג.3655/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מרחביה  -גוש
6809ו ,חלקה 0ו בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין צדי ואחורי
כמסומן בתשריט.
) (2״תכנית מפורטת מסי מק/יז2/ו07/53״ ,שינוי לתכנית
ג2/ו.53
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהלל  -גוש ו8ו7ו,
ח״ח  ,29 ,25-23ו.35 ,32 ,3
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת חוות לולים קיימת על ידי
החלפת שטחים.
) (3״תכנית מפורטת מסי מק/יז2466/ו03/״ ,שינוי לתכנית
ג2466/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גזית  -גוש ,23245
ח״ח ו; גוש  ,23249ח״ח .8 ,6 ,4
עיקרי הוראות התכנית :ניתוק הכניסה הקיימת כיום
לאזור התעשייה מהכניסה הראשית לקיבוץ ע ל ידי שינוי
בחלוקת ייעודי הקרקע ,בלא שינוי בסך כל השטחים
הקבועים בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל,
טלי  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת
עילית ,טלי .04-6508508
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש 9272ו,
ח״ח .22
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב( הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טלי ו.04-674674

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחוזת ברק  -גוש
7784ו ,חלקה 32ו בשלמותה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

)ו( ״תכנית מפורטת מסי מק/יז0/287/ו״ ,שינוי לתכנית
גבמ.287/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין קדמי במגרש 32ו.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0.3.2009ו ובילקוט הפרסומים  ,5906התשס״ט ,עמי 973ו.
) (2״תכנית מפורטת מסי מק/יז03/7424/״ ,שינוי לתכנית
ג.7424/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מרחביה  -גוש
וו68ו ,חלקה  53בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין לצורך התאמה
למצב קיים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו9.2.20ו ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע ,עמי .2334
) (3״תכנית מפורטת מסי מק/יז24/6874/״ ,שינוי לתכנית
ג.6874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כעביה  -גוש 0346ו,
ח״ח .4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בניין; ב( החלפת
שטחים ע ל ידי איחוד וחלוקה מחדש בין שטח המיועד
לתיירות לבין שטח המיועד למגורים.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גלג2460/ו3/06/ו״ ,שינוי לתכנית ג2460/ו ,בהתאם לתכניות
תממ ,2תכנית אב ,תמא.35
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרח סכנין  -גוש
ו929ו ,ח״ח ו ;89 ,85 ,84 ,8גוש ו932ו ,חלקות 29ו ,ו5ו52 ,ו
בשלמותן ,ח״ח 09ו27 ,ו48 ,ו50-ו53 ,ו56 ,ו70 ,ו ;267 ,גוש
9322ו ,חלקות 3 ,3ו-54 ,49 ,48 ,45-ו04-90 ,86-83 ,7ו64 ,ו,
68ו69 ,ו74-ו78 ,ו79 ,ו84 ,ו87 ,ו 258-בשלמותן ,ח״ח ,75-72 ,47
05 ,89 ,87 ,82 ,77ו42 ,ו65 ,ו83 ,ו85 ,ו86 ,ו.260 ,259 ,
עיקרי הוראות התכנית :א( לבצע איחוד וחלוקה מחדש
בלא הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת של
בעלי הקרקע ביצירת שטחים לצורכי ציבור בתחום התכנית;
ב( לבצע חלוקה למגרשים לבניה ולפיתוח.

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו6.4.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6096התש״ע ,עמי וו.33

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0.2006ו 29.ובילקוט הפרסומים  ,5594התשס״ח ,עמי .500

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,טלי  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית,
טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טלי ו ,04-674674וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ד ו ד בריל

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גלג2906/ו0/ו9/ו״,
שינוי לתכניות ג2906/ו ,ג ,668/ג69/ו.9

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גלג2906/ו0/ו20/״ ,שינוי לתכניות ג2906/ו ,ג ,668/ג69/ו.9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש 8ו93ו,
חלקה 09ו בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט; ב( קביעת גודל מגרש מינימלי ל־ 400מ״ר בעבור שתי
יח״ד צמודות; ג( הגדלת תכסית מ־ 42%ל־.55%
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
2וו ,6התש״ע ,עמי .4023
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טלי ו ,04-674674וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מסי /3מע/מק5/ו38/72״ ,שינוי לתכנית /3ג5/ו.72
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט  -גוש 7485ו,
ח״ח .66
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בין מגרשים
ו 66/4/ו־ 66/5בהסכמת בעלים; ב( הקטנת גודל מגרש
מינימלי במגרש ו ;66ג( שינוי בקווי בניין.
) (2״תכנית מסי /8מע/מק77/8588/״ ,שינוי לתכנית /8ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש 7396ו,
ח״ח .59
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי
באחוזי בניה בקומה בלא חריגה בסך הכל המותר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית,
טלי  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מסי /2מע/מק59/4224/״ ,שינוי לתכניות /2ג,303/
/2ג.4224/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי  -גוש 79ווו,
ח״ח .74-72 ,66
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין למגרש מסי 02ו
קדמי וצדי לפי תשריט; ב( שינוי קו בניין צדי מערבי וקו
בניין קדמי במגרש מסי 6ו; ג( איחוד בהסכמה בחלקות ,72
 73בלבד.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו9.2.20ו ובילקוט הפרסומים  ,6076התש״ע ,עמי ו.256
838

) (2״תכנית מסי /9מע/מק40/6485/״ ,שינוי לתכנית /9ג.6485/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משהד  -גוש 7468ו,
ח״ח  ;47מגרש 4ו.47/
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי קומות; ב( הגדלת
גובה מבנה; ג( הקטנת קו בניין קדמי וצדי; ד( העברת
אחוזי בניה מעיקרי לשטחי שירות במסגרת סך כל אחוזי
בניה מותרים; ה( הגדלת תכסית ל־.46%
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 7.5.20ובילקוט הפרסומים 03ו ,6התש״ע ,עמי .3645
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית,
טלי  ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ר א פ ע חגיאגירה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מג/מק-
/2009ו5״ ,שינוי לתכנית ג0298/ו ,כפיפות לתכניות ג,4908/
ג ,9953/ג4833/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
מעלה יוסף ,צוריאל  -גוש ו990ו ,ח״ח  ,4 ,3וו9 ,ו ;20 ,מגרש
 43בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בלא שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי בקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,טלי  .04-9979659העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית 7000ו.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי ש מ ח ו ן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
מח/מק/ו2ו4/09/6״ ,שינוי לתכנית מיתאר ג/ו2ו.6
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר בוקעאתא ,כביש
מסי .26

)ו( ״תכנית מפורטת מסי מש/מק/ו/693וו״ ,שינוי לתכנית
ג/ו.693

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי הבניין הקבועים
בתכנית.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סלמה  -גוש 9456ו,
חלקה  72בשלמותה ,ח״ח 55ו; מגרש  72בשלמותו.

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו 28.5.20ובילקוט הפרסומים  ,6088התש״ע ,עמי .2984

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי הקבוע
בתכנית.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה חרמון ,טלי 677 ,04-6983608ו,04-698
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

) (2״תכנית מפורטת מסי מש/מק2487/ו4/״ ,שינוי לתכנית
ג2487/ו.

יהודה וולמן

יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה מעלה חרמון
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת ״תכנית נקודתית מסי מנ/מק2209/״ ,שינוי
לתכניות ג908/וו ,ג ,4672/ג ,5382/ג2/ו ,9כפיפות לתכנית
ג6653/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב  -גוש
08ו4ו ,ח״ח ו07 ,42 ,4ו; מגרש ו 2בשלמותו מתכנית ג.5382/
עיקרי הוראות התכנית :לאפשר לגליזציה למבנה הקיים
החורג מתכנית מאושרת ג.5382/
מטרת התכנית :א( שינוי קווי הבניין לפי הקיים ובהתאם
לתשריט; ב( הוספת קומה המותרת בהקלה מתכנית ג5382/
שבסמכות הוועדה המקומית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רחי האורנים ו ,ת״ד  ,494מעלות,
טלי  .04-9978030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ש ל מ ה בוחבוט

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדות תכניות אלה:
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יובלים  -גוש 9399ו,
חלקה  28בשלמותה ,ח״ח  ,8ו ;2מגרש  73בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא שינוי בשטח של כל ייעוד; ב( שינוי של קו בניין
הקבוע בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,משגב ,טלי 02ו.04-9990
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי מש/מק6/29/״ ,הררית ,שינוי קו בניין
במגרש  ,97שינוי לתכניות ג/במ ,29/מש/מק/29/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הררית/יחד  -גוש
9352ו ,ח״ח  ;28מגרש  97בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין קדמי מ־ 3מי
ל־ 0מי וקו בניין צדי )שמאלי( מ־ 4מי ל־ 0מי; ב( בניית מחסן
בחלל שנוצר מתחת למשטח החניה .בחלל זה תותר בניה
בקו  0מי )קדמי וצדי(.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.2009ו.וו ובילקוט הפרסומים  ,6030התש״ע ,עמי .889
) (2״תכנית מפורטת מסי מש/מק3278/ו3/״ אבטליון ,איחוד
וחלוקת מגרשים 37ו42-ו ,שינוי לתכנית ג3278/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבטליון  -גוש 9348ו,
ח״ח  ;74גוש 9349ו ,ח״ח 62ו; מגרשים 37ו38 ,ו39 ,ו40 ,ו,
ו4ו42 ,ו בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא שינוי בשטחי ייעודי הקרקע; ב( שינוי בקווי הבניין
הקבועים בתכנית ג3278/ו.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו8.6.20ו ובילקוט הפרסומים 2וו ,6התש״ע ,עמי .4025
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התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,אזור תעשייה תרדיון ,משגב ,טלי 04-
02ו ,9990ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב
מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק המעיינות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי עמק/מק/ו2״ ,שינוי לתכניות ג4358/ו,
ג4/ו ,84משצו ,4כפיפות לתכניות ג4/ו ,84תמא/3וו/ג,
תמא ,23תמא ,34/תמא ,35תממ.2/9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מסוף גבול  -גוש ,22985
ח״ח וו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין במגרש הטרמינל:
קדמי  4 -מי ,אחורי וצדי .0 -
) (2״תכנית מפורטת מסי עמק/מק22/״ ,שינוי לתכניות ג,4636/
ג ,9825/משצ/ו ,6תממ ,2/32/כפיפות לתכניות תמא,22
תמא ,34תמא ,35תמא ,8תממ.2/9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלה גלבוע  -גוש
 ,20880חלקות -25ו 33 ,3בשלמותן ,ח״ח  ;34 ,32 ,24גוש ו,2088
חלקה בשלמותה  ,36ח״ח  ;42 ,39 ,37 ,34 ,33גוש  ,20882ח״ח ו,2
 ;24 ,22גוש  ,20936ח״ח ו ,8-וו6 ,ו7 ,ו; גוש  ,20937חלקות 6ו,
7ו 27 ,20 ,בשלמותן ,ח״ח 4 ,9ו5 ,ו8 ,ו9 ,ו.25 ,24 ,
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות תשתית
החשמל; ב( שינוי בהוראות בינוי למיתקנים הנדסיים
)גובה מיתקנים(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ,ד״נ עמק בית שאן,
טלי  .04-6065866העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת
עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יורם קרין

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק המעיינות
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי /3מק2240/״ ,שינוי
לתכניות מאושרות קודמות /3במ/02/3 ,30/ו0ו/02/3 ,98/ו0ו,85/
/02/3ו0ו/02/3 ,62/ו0ו/02/3 ,3/65/20 ,20/ו0ו ,96/תמא ,38שינוי
קו בניין במגרש למגורים ברובע יג ,בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע יג ,רחי
המלך אליקים וו3 ,ו  -גוש  ,2393ח״ח  ;35גוש  ,2396חלקה ,43
ח״ח  ;84 ,77-75 ,63שטח התכנית 5.996 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין לצורך בניית מרפסות
מקורות.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין דרומי נקודתי
מ־3ו מי ל־0ו מי לצורך בניית מרפסות מקורות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת״ד  ,28אשדוד,
טלי 8/9ו ,08-85453פקסי 0ו .08-86778העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי
התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע ,טלי .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יחיאל לסרי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
/4מק2206/״ ,שינוי לתכנית 0/03/4וו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכי ברנע,
רחי רחבעם זאבי )גנדי(  -גוש 966ו ,חלקה  ,393ח״ח ;377 ,368
מגרש 004ו מתכנית 0/03/4וו/ו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין :פונה לדרך
מסי  7-5 :3מי ,שינוי בקו בניין אחורי )קטע( 2 :מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.2009ו 25.ובילקוט הפרסומים  ,6055התש״ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ,רחי הגבורה  ,7מרכז נפתי ,אשקלון,

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

טלי  ,08-6792366ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,קרית הממשלה ,רחי התקוה  ,4באר שבע,
טלי  ,08-6263784וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ש ל מ ה כהן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מסי /5מק2487/״ ,שינוי
לתכנית 34/03/5ו.3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נווה
נוי ,רחי צבר 5ו  -גוש  ,38254חלקה 3ו ,ח״ח .42
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מסי ,8
חד־משפחתי בעל קיר משותף באזור מגורים אי ,על ידי :א( שינוי
קו בניין אחורי; ב( מתן אפשרות לתוספת חד־קומתית ,בניה
לאורך גבול משותף בקו בניין צדי  0.0ומחסן כחלק בלתי נפרד
מהבית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין ו ,ת״ד 5ו,
באר שבע ,טלי .08-6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מסי /5מק/ו252״,
שינוי לתכניות 62/03/5ו0/ו/5 ,במ/34/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי רמות,
רחי יעקב וייס.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בהוראות תכניות לבית
חד־משפחתי בודד ,מגרש מסי  78ברחי יעקב וייס ,שכי רמות,
אזור מגורים אי ,על ידי :א( שינוי מיקום של מחסן החצר בצמוד
לבית לנפרד מהבית; ב( קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
0ו ,4.3.20ובילקוט הפרסומים ו ,607התש״ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,ת״ד 5ו ,כיכר מנחם בגין  ,2באר שבע,
טלי  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רוביק דנילוביץי

יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה באר שבע

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית על ידי הוועדה המקומית
לפי סעיף 09ו לחוק
שם התכנית :מגורים במגרש מס 96ו ,שכ׳ נווה נוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 09ו לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,שהואצלה לי ע ל ידי שר הפנים ,הנני מאשר
את התכנית כדלקמן :תכנית מסי /5מק ,2474/שינוי לתכנית
34/03/5ו ,3/כפיפות לתכנית 34/03/5ו2/ו.
ו

התכנית היא תכנית מפורטת.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין במגרש מגורים מסי 96ו,
שכונת נווה נוי ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי מ־ 8מי
ל־ 4מי ,ושינוי קו בניין צדי כמסומן בתשריט.
מקום התכנית :שכי נווה נוי ,רחי השיטה ,באר שבע  -גוש
0ו ,380ח״ח 3 ,49ו ;3גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול; מגרש 96ו בהתאם לתכנית 34/03/5ו2/ו.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית על ידי הוועדה המקומית
לפי סעיף 09ו לחוק
שם התכנית :מרכז מסחרי רם-שם במבואה הדרומית
בתוקף סמכותי לפי סעיף 09ו לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,שהואצלה לי ע ל ידי שר הפנים ,הנני מאשר
את התכנית כדלקמן :תכנית מסי /5מק/ו253״ ,שינוי לתכנית
.204/03/5
ו

התכנית היא תכנית מפורטת.
מטרת התכנית :שינויים במתחם למסחר ותיירות במבואה
הדרומית של העיר באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים בלא שינוי של שטח של כל ייעוד וייעוד;
ב( הרחבת דרך בתוואי מאושר לצורך מעגל תנועה; ג( שינוי
בקווי בניין; ד( שינוי הנחיות בדבר בינוי לצורך ביטול חזית
מסחרית ובדבר בינוי של חזית עם הוראות מיוחדות ,ושינוי
בגובה הבניינים; ה( הגדלת תכסית מרבית.
מקום התכנית :דרומית לנחל באר שבע ,ממזרח לשכי נווה
נוי ,רחי הע״ל במבואה הדרומית; גושים וחלקות :גוש ,38008
חלקות  ,68 ,58-55ח״ח -47 ,38 ,37ו ;88 ,69 ,67-59 ,54 ,5גוש
 ,38009ח״ח 2ו; מגרשים :ו2 ,6-ו5-ו ,ו 2בהתאם לתכנית
 ;204/03/5גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול.
אבי ה ל ר

יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי /8מק5/וו2״.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינון  -גוש וו,27
ח״ח 3ו ;32 ,גוש 2ו ,27חלקה וו בשלמותה ,ח״ח .79 ,76
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים ,שינוי ייעוד
ממגורים לציבורי ומציבורי למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ,אזור התעשייה באר טוביה ,טלי
ו .08-850977העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע ,טלי
.08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

צביקה קדמן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים
מרחב תכנון מקומי שקמים

שלמה שמאי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מקומיות מפורטות

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מפורטת מסי /7מק36/ו2״ ,שינוי לתכנית /7מב56/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בית הגדי;
מגרש .233
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בניין :צדי מצד
מגרש  234ל־ 2.80מי במקום  3מי ,צדי מצד מגרש 232
ל־ 2.90מי במקום  3מי ,בחזית קדמית לצד שטח ציבורי
ל־.80ו מי במקום  4מי; ב( שינוי תכסית )כיסוי קרקע(
ל־ 60%במקום  35%משטח המגרש.
) (2״תכנית מפורטת מסי /7מק37/ו2״ ,שינוי לתכנית /7במ.36/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז מעגלים  -גוש
00600ו מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  4בשלמותה ,ח״ח ;73
מגרש .306
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בניין אחורי מ־ 5מי
ל־ 3מי; ב( ניוד זכויות מקומה אי לקומת הקרקע בשיעור
של  ;7%ג( הגדלת התכסית מ־80ו מ״ר ל־90ו מ״ר.
/7מק38/ו2״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ כיסופים.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה למגרשים; ב( הוספה
של מגרשים ,ניוד זכויות בניה ,מגרשים קיימים למגרשים
נוספים בלא הוספת זכויות בניה; ג( התווית דרכי גישה;
ד( קביעת ייעודי קרקע; ה( קביעת קווי בניין; ו( קביעת
הנחית ומגבלות בניה; ז( קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .ימי קבלת קהל בימים בי,
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

מרחב תכנון מקומי שמעונים

) (3״תכנית מפורטת מסי
.3/228/03/7

די ,בשעות 2.30-08.30ו ,ביום הי ,בשעות 2.00ו5.00-ו כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,חוות איבים ,ת״ד  ,50שדרות,
טלי  .08-6899696המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,חוות איבים,
מועצה אזורית שער הנגב ,ת״ד  ,50שדרות ,טלי .08-6899696

)ו( ״תכנית מקומית מסי /6מק45/ו2״ ,שינוי לתכנית ,203/03/6
כפר הרי״ף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר הרי״ף  -גוש ,2607
ח״ח  ;47משק .64
עיקרי הוראות התכנית :שינוי במיקום ייעודים קיימים
בנחלה )משק  (64מגורים וחקלאי ,על ידי איחוד וחלוקה
מחדש בהסכמה ,ושינוי בקווי בניין.
) (2״תכנית מקומית מסי
08/03/6ו ,2/קיבוץ גלאון.

/6מק43/ו2״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ גלאון -
גוש ו ,3407ח״ח  ;9 ,3 ,2גוש  ,34094ח״ח  ,9וו2 ,ו ,ו;2
שטח התכנית 27.53 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מיקום בין שטחים שייעודם
מגורים ,שטח מגורים מיוחד ושצ״פ ובלא שינוי בזכויות
הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים ,ד״נ שקמים  ,79835טלי  .08-8500705העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רחי התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע  ,8400טלי .08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים

ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

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

פאנדטל בע״מ
)ח״פ -339440-3ו(5
)בפירוק מרצון(

מורג  -מרגנית נכסים ) (2004בע״מ

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

)ח״פ (51-352921-4

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו ,27.9.20התקבלה החלטה
להמשיך את הליכי הפירוק מרצון של החברה ,שהוחלט עליהם
באסיפה הכללית שנערכה ביום .2005וו ,28.ולמנות את עו״ד
דור חזקיה ,מבית גאון ,רחי קויפמן  ,6תל אביב 2ו ,680למפרק
החברה ,במקום המפרק הקודם.

)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.10.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה בוקובזה ,ת״ז
 ,052145075למפרקת החברה.
מירה בוקובזה ,מפרקת

דור חזקיה ,עו״ד ,מפרק

ברידג׳  10בע״מ
)ח״פ (51-402717-6
)בפירוק מרצון(

ג.ש .ייעוץ פנסיוני בע״מ

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.10.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחאי רייפלד ,ת״ז
 ,024689002למפרק החברה.
יוחאי רייפלד ,מפרק

פיסל סולושנס בע״מ

)ח״פ -250929-0ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו.ו ,בשעה 0.00ו ,במשרדי המפרק ,רחי
אבא הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי דנמן ,רו״ח ,מפרק

)ח״פ (51-402236-7
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.9.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן קמינר ,ת״ז ,038645776
מרח׳ פרויד  ,16חיפה  ,34753למפרק החברה.
אורן קמינר ,מפרק

טרנס  -קשת בע״מ
)ח״פ (51-162684-8
)בפירוק מרצון(

חברה ישראלית לאג״ח משכנתאות בע״מ
)ח״פ 8-5ו-3334ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו.ו ,בשעה 0.00ו ,במשרדי המפרק ,רחי
אבא הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.10.2010לאחר שכל
החברים ויתרו ע ל זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמנואל לאלו ,ת״ז  ,007886732מרח׳ נופך  ,5תל אביב ,למפרק
החברה.

מנשה מאירי ,רו״ח ,מפרק

פיקרונט בע״מ
)ח״פ ו8-ו-3538ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ע מ נ ו א ל לאלו ,מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו5.ו ,בשעה 6.00ו ,ברחי תוצרת הארץ
6ו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
843
ילקוט הפרסומים  ,6153כי בחשוון התשע״א28.10.2010 ,
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי ורטמן ,עו״ד ,מפרק

ים ג.ב.י.ב .סחר בינלאומי בע״מ

אל אלאור בניה וניהול בע״מ

)ח״פ 66-5ו-403ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-415483-0
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום וו.20ו ,20.בשעה .00וו ,במשרד עו״ד חן
שטיין ,מגדל עזריאלי ו ,הבניין העגול ,קומה 8ו ,תל אביב ,טלי
 ,03-6245588לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.1.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,מגדל
עזריאלי  ,1בניין עגול ,קומה  ,18תל אביב ,טל׳ ,03-6245588
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

חן שטיין ,עו״ד ,מפרק

חן שטיין ,עו״ד ,מפרק

גיצה  -סוקולובסקי ,חברת עורכי דין
״גבעת הילדים״  -בן דרור בע״מ
)ח״פ -272257-0ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-328010-7
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום וו.20ו ,3.בשעה 7.00ו ,ברחי הקשת וו ,אבן
יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.12.2010בשעה  ,17.00ברח׳ ארלוזורוב
 ,82תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיוה בן דרור ,מפרקת

ניסן גיצה ,מפרק

פאלאנקס בע״מ
)ח״פ -403048-5ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,27.בשעה 2.00ו ,ברחי בן גוריון
וו ,בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד לסלו ,עו״ד ,מפרק

ישראל קולוניאל ) (2004בע״מ
)ח״פ (51-349714-9
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי האסיפה הסופית של החברה
הנ״ל שנקבעה ליום  3.10.2010נדחתה ,והיא תתכנס ביום
 ,1.12.2010בשעה  ,10.00ברח׳ צבי הנחל  ,1אזור התעשיה עמק
חפר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי כהן ,מפרק

אהוד וולפוביץ  -יועצים בע״מ
)ח״פ -0ו94ו-32ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום 0ו2.20ו.ו ,2בשעה 0.00ו ,ברחי נעמי ו ,חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חדווה וולפוביץ ,עו״ד ,מפרקת
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ציידים  -בשרים איכותיים בע״מ
)ח״פ (51-331006-0
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי האסיפה הסופית של החברה
הנ״ל שנקבעה ליום  3.10.2010נדחתה ,והיא תתכנס ביום
 ,1.12.2010בשעה  ,10.00ברח׳ צבי הנחל  ,1אזור התעשיה עמק
חפר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
28.10.2010
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א,
מפרק
עדי כהן,

וורלד גרופ תעשיות מתקדמות בע״מ

משמורת עד-אור בע״מ

)ח״פ (51-346886-8
)בפירוק מרצון(

)ח״פ 4595-3ו-3ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי האסיפה הסופית של החברה
הנ״ל שנקבעה ליום  3.10.2010נדחתה ,והיא תתכנס ביום
 ,1.12.2010בשעה  ,10.00ברח׳ צבי הנחל  ,1אזור התעשיה עמק
חפר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,26.בשעה 0.00ו ,אצל המפרקת ,רחי
בזל  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי כהן ,מפרק
רות אנשל ,מפרקת

וורלד גרופ נדל״ן בע״מ

נט2פון אם אי איי בע״מ

)ח״פ (51-357804-7
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

)ח״פ -309973-9ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי האסיפה הסופית של החברה
הנ״ל שנקבעה ליום  3.10.2010נדחתה ,והיא תתכנס ביום
 ,1.12.2010בשעה  ,10.00ברח׳ צבי הנחל  ,1אזור התעשיה עמק
חפר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,26.בשעה 3.00ו ,ברחי דיסקין 0ו,3/
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי כהן ,מפרק

מיכאל פרתם ,עו״ד ,מפרק

כל-קל שיווק אלומיניום  2003בע״מ

אשל מ.ר.ס .בע״מ

)ח״פ (51-335434-0
)בפירוק מרצון(

)ח״פ 98725-7ו-ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.12.2010בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח׳ החרט  ,4באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום וו.20ו ,20.בשעה 2.00ו ,במשרד המפרק ,מגדל
עזריאלי ו ,בניין עגול ,קומה 8ו ,תל אביב ,טלי ,03-6245588
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

משה שטלמן

אברהם טריפטו

מפרקים

סי .איי .אמרלד בע״מ
)ח״פ (51-396546-7
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,1.12.2010בשעה  ,12.00ברח׳ פלדמן  ,4פתח
תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב חי-חריר ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

חן שטיין ,עו״ד ,מפרק

אדג׳ ניהול בע״מ
)ח״פ -427538-7ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,20.בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד קנטור
ושותי ,רחי אבא הלל סילבר 2ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיורא גוטמן ,עו״ד ,מפרק
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רונן קנטור החזקות בע״מ

טנדיקס תעשיות בע״מ

)ח״פ -6ו-29848ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ -098656-5ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,20.בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד קנטור
ושותי ,רחי אבא הלל סילבר 2ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו5.ו ,בשעה 4.00ו ,ברחי בצלאל
 ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מ ש ה גלבלום ,רו״ח ,מפרק

גיורא גוטמן ,עו״ד ,מפרק

הלו.קום בע״מ
)ח״פ -298668-8ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,20.בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד קנטור
ושותי ,רחי אבא הלל סילבר 2ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן ,עו״ד ,מפרק

תנופורט שיווק בינלאומי בע״מ
)ח״פ -6ו5797ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,26.בשעה 0.30ו ,במשרד עו״ד מיתר
ליקוורניק גבע & לשם ברנדווין ושותי ,רחי אבא הלל סילבר
6ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודליה ניסן ,עו״ד ,מפרקת

שגיא גאיר השקעות בע״מ
)ח״פ 23-2ו-290ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום 0ו2.20ו5.ו ,בשעה 0.00ו ,במשרדי המפרק ,רחי
הברזל  ,34קומה בי ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
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להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי זימרן ,רו״ח ,מפרק

א.ר.י .יניב השקעות ויזמות בע״מ
)ח״פ -443259-0ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,23.בשעה 2.00ו ,ברחי 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.
אריה ליבוביץ ,עו״ד ,מפרק

מנורה שירותי סוכנים )994ו( בע״מ
)ח״פ 98426-2ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום 0ו2.20ו ,24.בשעה 0.00ו ,במשרד עורכי דין רועי
פוליאק ושותי ,בית רובינשטיין ,רחי לינקולן  ,20תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורית גולדנר ,מפרקת

נכסי בר שלומי בע״מ
)ח״פ -044288-2ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,28.בשעה 6.00ו ,ברחי הרצל  ,9תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
החברה.
ילקוטובניירות של
בפנקסים
כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,
הפרסומים ,6153
גיורא ארמוני ,מפרק

קרמיקה רחובות בע״מ
)ח״פ -5ו9ו-062ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,9.00אצל המפרק,
רחי אוסישקין 3ו ,חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מ י כ א ל גומפרט ,מפרק

מנורה ניהול קופות גמל בע״מ
)ח״פ -226394-8ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה בדבר כינוס אסיפה סופית

אילן שיין ,עו״ד ,מפרק

בראל עיבוד וטכנולוגיות בע״מ
)ח״פ ו-ו-40907ו(5
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום 0ו2.20ו ,24.בשעה 0.00ו ,במשרד עורכי דין רועי
פוליאק ושותי ,בית רובינשטיין ,רחי לינקולן  ,20תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו.ו ,בשעה 7.00ו ,במשרדי עו״ד
נחשון ושותי ,רחי שיבת ציון  ,68חיפה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אורית גולדנר ,מפרק

מסורה ארטסקרול בע״מ
)ח״פ ו39-ו-206ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

עופר בן-עזרא ,עו״ד ,מפרק

אומגה ארה״ב  -ישראל מימון בע״מ
)ח״פ -378004-9ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו ,20.בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד קנטור
ושותי ,רחי אבא הלל סילבר 2ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו8.ו ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל בליץ ,ת״ז
5692775ו ,מרחי יפו  ,97ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ש מ ו א ל בליץ ,מפרק

אייץ.בי.אר גלובל אנטרפרייז
גיורא גוטמן ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ 4-5ו54ו-4ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

חברת גוש  6204חלקה  3 3ו בע״מ
)ח״פ -029032-3ו(5
)בפירוק מרצון(
ה ו ד ע ה ב ד ב ר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0ו2.20ו0.ו ,בשעה 2.00ו ,ברחי אבני החושן
 ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
ילקוט הפרסומים  ,6153כ׳ בחשוון התשע״א28.10.2010 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו5.ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חי בן רוחי ,מרחי משה קול
ו ,4/5ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
847
חי בן רוחי  ,מפרק

ש מ ו א ל רש ,עו״ד ,מפרק

דירה מס ו רח השופטים  38בע״מ

תפארת אלכסנדר בע״מ

)ח״פ 8730-5ו-0ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ -078095-0ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו ,4.התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זלמן ברחנא ,ת״ז
 ,008328247מרחי בארי  ,48תל אביב  ,64233למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו0.ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד שוב ,מרחי חבקוק
 ,7תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

זלמן ברחנא ,מפרק

דוד שוב ,עו״ד ,מפרק

נ.ב.י בע״מ

וויספרס בע״מ

)ח״פ -029272-5ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ -408884-8ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו8.ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה ע ל כושר פירעון ולמנות
את פרופי אורן אברמובסקי ,מרחי הוברמן  ,22תל־אביב-יפו,
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו0.20ו7.ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
את עו״ד קרן ראובן כהן ,מרחי חפץ חיים  ,3פתח תקוה ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

פרופי אורן אברמובסקי ,מפרק

קרן ראובן כהן ,עו״ד ,מפרק

אטם הנדסה בע״מ

דן  -רון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע״מ

)ח״פ (51-312637-5

)ח״פ -207255-4ו(5
)בפירוק מרצון(

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ה ו ד ע ה ע ל פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי בישיבת דירקטוריון של החברה
הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2010התקבלה החלטה במניין חוקי
עם הצהרה ע ל כושר פירעון ,לפרק את החברה מרצון וכן ביום
 27.9.2010התקבלה החלטה למנות את עו״ד שמואל רש ,מרח׳
פלי״ם  ,7חיפה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 0ו6.9.20ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורי גזיבין ,מרחי קרני
אורי ו ,פתח תקוה 80ו ,49טלי 30603ו ,03-9פקסי 30604ו,03-9
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

)בפירוק מרצון(
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