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הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ג) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד
שפורסם בחודש דצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  2007בשיעור העולה על  ,10%יהיו הסכומים הנקובים
בתוספות השנייה והרביעית לחוק ,החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כלהלן:
.1

בתוספת השנייה -
(א) בפרט א' רישה ,במקום " "135,000יבוא ";"150,000
(ב) בפרט ב' ,במקום " "450,000יבוא "."500,000

.2

בתוספת הרביעית -
(א) במקום " "90,000יבוא ";"100,000
(ב) במקום " "1,125,000יבוא "."1,250,000

א' בשבט התשע"א ( 6בינואר )2011
(חמ )3-3166
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ח ,עמ' .1542

הודעה על שינוי סכום
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
בהתאם לסעיף (15ג) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית שיעור
המדד השתנה הסכום הנקוב בסעיף (15ב)( )1לחוק 2והוא החל
ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  1,129,746.25 )2011שקלים
חדשים.
א' בשבט התשע"א ( 6בינואר )2011
(חמ )3-3668
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התשנ"ט ,עמ' .247
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .796

הודעה בדבר מינוי רשות ממונה
לפי חוק נתיבים מהירים ,התש"ס ,2000-וחוק כבישי אגרה
(מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ד לחוק נתיבים מהירים,
התש"ס( 12000-להלן  -חוק נתיבים מהירים) ,ובתוקף הסמכות
לפי סעיף  1לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה-
( 21995להלן  -חוק מנהרות הכרמל) ,שהוטלה עלינו בהחלטת
הממשלה מס'  2009מיום ד' באב התש"ע ( 15ביולי )2010
בדבר ריכוז סמכויות הפיקוח והבקרה על כבישים המופעלים
באמצעות הסקטור הפרטי ,אנו ממנים ,על דעת הממשלה ,את
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ לרשות ממונה -
( )1לעניין כבישי מנהרות הכרמל כהגדרתם בחוק מנהרות
הכרמל ,לתקופה שבה תקף חוזה הזיכיון כהגדרתו בחוק
מנהרות הכרמל;
__________

( )2לעניין הנתיב המהיר הנזכר בפרט  1לתוספת הראשונה
של תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה
ואכיפת תשלומים) ,התשע"א ,32010-החל במועד הפעלתו
כמשמעותו בסעיף  2לחוק נתיבים מהירים (להלן  -מועד
ההפעלה) ,ולמשך התקופה שבה תקף חוזה הזיכיון
כהגדרתו בחוק נתיבים מהירים.
ההודעה בדבר מינוי רשות ממונה שפורסמה ,4תתבטל
במועד ההפעלה.
ד' בשבט התשע"א ( 9בינואר )2011
(חמ )3-3799
ישראל כ"ץ
יובל שטייניץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר האוצר
__________
 3ק"ת התשע"א ,עמ' .154
 4י"פ התשס"ח ,עמ' .2358

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל1970-
אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות
הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בעופרת) ,התשמ"ד ,21983-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) ,התשמ"ד,31984-
תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בכספית) ,התשמ"ה ,41985-תקנה  1לתקנות הבטיחות
בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)),
התשמ"ה ,51985-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים
מסוימים) ,התשנ"א ,61990-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות),
התשנ"ג ,71993-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים
מסוימים) ,התשנ"ג ,81993-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת),
התשנ"ג ,91992-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות
תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנטים) ,התשנ"ג-
 ,101993תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ,מפעילי
מכונות הרמה אחרות ואתתים) ,התשנ"ג ,111992-ובהסכמת
שר הבריאות ,הסמכתי את מרפאת המרכז למחקר גרעיני
שורק ,שכתובתה :המרכז למחקר גרעיני נחל שורק ,יבנה
 ,81800באחריות ד"ר ברוך גולד ,מ"ר  ,13494מומחה ברפואה
תעסוקתית ,לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.
__________
1

י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .432

3

ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1752
ק"ת התשמ"ה ,עמ' .504
ק"ת התשמ"ה ,עמ' .498
ק"ת התשנ"ה ,עמ' .230
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .441
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .450
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .126
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .434
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .202

2

4
5
6
7
8
9

1

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;199התשס"ו ,עמ' .26

10

2

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493התשס"ט ,עמ' .199

11

2018
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תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.
ט' בחשוון התשע"א ( 17באוקטובר )2010
(חמ )3-4108
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.
ט' בחשוון התשע"א ( 17באוקטובר )2010
(חמ )3-4108
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך

לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל1970-

לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל1970-

אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות
הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בעופרת) ,התשמ"ד ,21983-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) ,התשמ"ד-
 ,31983תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בויניל כלוריד) ,התשמ"ד ,41983-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ברעש) ,התשמ"ד ,51984-תקנה  1לתקנות הבטיחות
בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק
מזיק) ,התשמ"ד ,61984-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) ,התשמ"ה-
 ,71985תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)) ,התשמ"ה ,81985-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים) ,התשנ"א-
 ,91990תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים במתכות מסוימות) ,התשנ"ג ,101993-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים מסוימים) ,התשנ"ג-
 ,111993תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בקרינה מייננת) ,התשנ"ג ,121992-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים באיזוציאנטים) ,התשנ"ג ,131993-תקנה  1לתקנות
הבטיחות בעבודה (עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות
ואתתים) ,התשנ"ג ,141992-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם
זרחנים אורגניים וקרבמטים) ,התשנ"ג ,151992-ובהסכמת שר
הבריאות ,הסמכתי את מרפאת המכון למחקר ביולוגי בישראל,
שכתובתו ת"ד  ,19נס ציונה  ,70450באחריות ד"ר אביבה אלופי,
מ"ר  ,2617מומחית ברפואה תעסוקתית ורפואת ילדים ,לשירות
רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.
__________
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשמ"ד ,עמ' .432
 3ק"ת התשמ"ד ,עמ' .572
 4ק"ת התשמ"ד ,עמ' .426
 5ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1752
 6ק"ת התשמ"ד ,עמ' .722
 7ק"ת התשמ"ה ,עמ' .504
 8ק"ת התשמ"ה ,עמ' .498
 9ק"ת התשנ"ה ,עמ' .230
 10ק"ת התשנ"ג ,עמ' .441
 11ק"ת התשנ"ג ,עמ' .450
 12ק"ת התשנ"ג ,עמ' .126
 13ק"ת התשנ"ג ,עמ' .434
 14ק"ת התשנ"ג ,עמ' .202
 15ק"ת התשנ"ג ,עמ' .192

אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות
הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
בעופרת) ,התשמ"ד ,21983-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) ,התשמ"ד-
 ,31983תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בויניל כלוריד) ,התשמ"ד ,41983-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים ברעש) ,התשמ"ד ,51984 -תקנה  1לתקנות הבטיחות
בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק
מזיק) ,התשמ"ד ,61984-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) ,התשמ"ה-
 ,71985תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)) ,התשמ"ה ,81985-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים) ,התשנ"א-
 ,91990תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים במתכות מסוימות) ,התשנ"ג ,101993-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים מסוימים) ,התשנ"ג-
 ,111993תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית
ובריאות העובדים בקרינה מייננת) ,התשנ"ג ,121992-תקנה
 1לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות
העובדים באיזוציאנטים) ,התשנ"ג ,131993-תקנה  1לתקנות
הבטיחות בעבודה (עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות
ואתתים) ,התשנ"ג ,141992-תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם
זרחנים אורגניים וקרבמטים) ,התשנ"ג ,151992-ובהסכמת שר
הבריאות ,הסמכתי את המוסד הרפואי ,Environ.med.com
שכתובתו :רחוב אלון  ,1סביון ,באחריות ד"ר אלון פרץ ,מ"ר
 ,33032מומחה ברפואה תעסוקתית ,לשירות רפואי מוסמך
לעניין התקנות האמורות.
__________
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשמ"ד ,עמ' .432
 3ק"ת התשמ"ד ,עמ' .572
 4ק"ת התשמ"ד ,עמ' .426
 5ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1752
 6ק"ת התשמ"ד ,עמ' .722
 7ק"ת התשמ"ה ,עמ' .504
 8ק"ת התשמ"ה ,עמ' .498
 9ק"ת התשנ"ה ,עמ' .230
 10ק"ת התשנ"ג ,עמ' .441
 11ק"ת התשנ"ג ,עמ' .450
 12ק"ת התשנ"ג ,עמ' .126
 13ק"ת התשנ"ג ,עמ' .434
 14ק"ת התשנ"ג ,עמ' .202
 15ק"ת התשנ"ג ,עמ' .192

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,
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תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.
ט' בחשוון התשע"א ( 17באוקטובר )2010
(חמ )3-4108
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי
היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק
העבירות המינהליות.
ה' בטבת התשע"א ( 12בדצמבר )2010
(חמ )3—18
אמנון בן עמי
ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד הפנים

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את מנהל הארנונה במועצה המקומית
עוספיא (להלן  -המועצה) שמאל עזאם ,ת"ז  ,20169777לממונה
על הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,41977של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה.
1

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות  ,ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
מטה ,טעון שיקום:
1

תוקף המינוי הוא לשלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.
י"ג בטבת התשע"א ( 20בדצמבר )2010
(חמ )3—18

שם המחצבה
מחצבת הר ניצים
חלק מס' 1

אמנון בן עמי
ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד הפנים
1

3

י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

2

4

204914/560303

מינהל מקרקעי
ישראל

205382/560023
ל' בכסלו התשע"א ( 7בדצמבר )2010
(חמ )3-567
יוסי וירצבורגר
המפקח על המכרות
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית יהוד מונוסון
(להלן  -העירייה) גל לניאדו ,ת"ז  ,025076365לממונה על
הגבייה ואת עובדת מחלקת הגבייה בעירייה סמדר חכם,
ת"ז  ,22619555לפקידת גבייה ,לעניין גבייתם של ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה
המגיעים לעירייה על פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף 70
לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק בית משפט
לעניינים מקומיים לטובת העירייה ,ולצורך גבייתם של קנסות,
כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין ,המגיעים למועצה בשל
עבירות שהן עבירות של ברירת משפט לפי סעיף (228א) לחוק
סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-וכן לעניין
גבייתם ,לפי סעיף  18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו-
( 61985להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 6ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
1

2020

205047/560362

בעלות

205001/559953

__________

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
מטה ,טעון שיקום:

שם המחצבה
מחצבת נחל
שחורת צפון
 -מערב

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום
197181/392009
197103/391750

בעלות
מינהל מקרקעי
ישראל

197846/391292
197951/391579

ח' בכסלו התשע"א ( 15בנומבמבר )2010
(חמ )3-567
יוסי וירצבורגר
המפקח על המכרות
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
שם המחצבה

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום

מחצבות הר ניצים

205046/560390

לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות  ,ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן,
אני מודיע שחלק משטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון
המפורטות מטה ,טעון שיקום:
1

שם המחצבה
מחצבת רודד

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום
389300/194600
389000/194500

204907/560304

בעלות
מינהל מקרקעי
ישראל

204997/559947
205370/560021

בעלות
מינהל מקרקעי
ישראל

ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3-567
יוסי וירצבורגר
המפקח על המכרות

388900/195000

הודעה בדבר העברת זכויות נפט

389200/195200
ג' בחשוון התשע"א ( 11באוקטובר )2010
(חמ )3-567
יוסי וירצבורגר
המפקח על המכרות
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
הרשיתי ביום ד' בתמוז התש"ע ( 16ביוני  )2010העברת זכויות
ברישיונות "/347מירה" ,2ו–"/348שרה" ,2כך שחלוקת הזכויות
לאחר ההעברה תהיה כדלהלן:

הודעה על צורך בשיקום מחצבה

Emanuella Energy Ltd.

24.161%

לפי פקודת המכרות
19.161%

Emanuella Energy - Gas and Oil
Explorations Limited Partnership

19.282%

Modiin Energy - Limited
Partnership

בעלות

13.609%

I.P.C. Oil and Gas (Israel), Limited
partnership

מינהל מקרקעי
ישראל

5.000%

The Israel Land Development
Company Ltd.

5.000%

IDB Development Corporation Ltd.

5.000%

GeoGlobal Resources (India) Inc.

8.787%

Blue Water Oil&Gas Exploration
Ltd.

בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
מטה ,טעון שיקום:

שם המחצבה

נקודות ציון
התוחמות את השטח
הטעון שיקום

מחצבת ורד-ערה

206072/709018
206072/709054
205613/709103
205595/709038

כ"ו באלול התש"ע ( 5בספטמבר )2010
(חמ )3-567
יוסי וירצבורגר
המפקח על המכרות
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות
בהתאם לסעיף  113לפקודת המכרות ,1ומאחר שראיתי
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן ,אני
מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון המפורטות
מטה ,טעון שיקום:

100.000%

Total

ט"ז בתמוז התש"ע ( 28ביוני )2010
(חמ )3—629
__________
1

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322

2

י"פ התשס"ח ,עמ' .4488

יעקב מימרן
הממונה על ענייני הנפט

__________
1

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשמ"ט ,עמ' .94

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

2021

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב , 1952-אני מודיע
על פקיעתו של הרישיון "/320שרית" ,2ביום ב' בכסלו התשע"א
( 9בנובמבר .)2010
1

י' בכסלו התשע"א ( 17בנובמבר )2010
(חמ )3—629
__________

יעקב מימרן
הממונה על ענייני הנפט

1

ס"ח התשי"ב ,עמ' .322

2

י"פ התשס"ד ,עמ'  ;887התש"ע ,עמ' .3908

מינוי ממלאי מקום לחבר המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אדהם גמ'ל ,סגן ראש העיר
עכו ,ואת זאב נוימן ,ממלא מקום וסגן ראש העיר עכו ,לממלאי
מקומי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
י"ד בטבת התשע"א ( 21בדצמבר )2010
(חמ )3—7
__________
1

שמעון לנקרי
ראש העיר עכו

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת
הכספים 2010
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהואצלה לי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל
לשנת התקציב  2010שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
48,207,000
9,127,000
6,332,000
318,000
7,499,000
71,483,000

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

9,718,000
5,334,000
882,000
5,656,000
110,000
21,700,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

2022

בשקלים חדשים
צד ההכנסות
2,577,000
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 95,760,000
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

5,400,000
101,160,000
101,160,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

בשקלים חדשים
16,625,000
25,133,000
9,231,000
50,989,000
10,347,000
17,382,000
27,729,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

2,576,000
6,844,000
9,420,000
621,000
6,092,000
6,713,000
862,000
47,000
95,760,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

5,400,000
101,160,000
101,160,000

ל' בכסלו התשע"א ( 7בדצמבר )2010
(חמ )3—360
שוקי אמרני
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת
הכספים 2010
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שנאצלה לי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת
התקציב  2010שתמציתו להלן:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

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

בשקלים חדשים
53,650,000
5,078,000
5,429,000
1,031,000
5,354,000
70,542,000

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

19,911,000
21,629,000
2,957,000
31,273,000
3,114,000
78,884,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

24,160,000
173,586,000

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

8,900,000
182,486,000
182,486,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

בשקלים חדשים
50,869,000
32,508,000
1,917,000
85,294,000
18,237,000
22,181,000
40,418,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

7,062,000
24,623,000
31,685,000
400,000
14,881,000
15,281,000
1,360,000
48,000
174,086,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

8,400,000
182,486,000
182,486,000

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית לכיש ביום י"ב בטבת התשע"א (19
בדצמבר  )2010ועדת ערר לעניין החוק האמור ,בהרכב המפורט
להלן:
שלמה רבינוביץ  -יושב ראש;
מרדכי (מרק) אוחנונה  -חבר;
קובי פרץ  -חבר;
ישראל רחום  -ממלא מקום.
כ' בטבת התשע"א ( 27בדצמבר )2010
(חמ )3-265
__________
1

ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3—360
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

דני מורביה
ראש המועצה האזורית לכיש

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית רמלה ,בישיבתה מיום י"ח באדר התש"ע
( 4במרס  )2010ובישיבתה מיום כ' בסיוון התש"ע ( 2ביוני ,)2010
הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה לפי המפורט להלן:
צביקה קוטלר  -יושב ראש;
שאול כהן  -חבר;
יעקב ארגמן  -חבר.
ועדת ערר זו מתמנה נוסף על ועדת הערר לארנונה
הקיימת כיום.
כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-265
__________
1

יואל לביא
ראש עיריית רמלה

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג.17/10/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
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כתובת :באב אל ח'ליל.
סוג המקרקעין :מולק.
שטח החלקה 330.97 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :דרך;
דרום :מגרש של מוצטפא אסעד אל עלמי;
מזרח :דרך;
מערב :מגרש של סבא ויוסף אל קראן.
ספר 1015 :דף .8640

מזרח :לייב הירש;
מערב :סאלם יחיא דותרני.
ספר 1015 :דף .198
זיהוי נוסף :גוש (ש)  ,30087חלקה .140
המספר הישן של החלקה 2/51 :ירושלים (מ).
מס' השטר 001493 :מיום .29.1.1997
מהות הפעולה :מכר.
הבעלים :ניסן חממי ,ת"ז ( 5322408החלק :חצי) ואיתן פהלבני,
ת"ז ( 05683822החלק :חצי).

זיהוי נוסף :חלק מחלקה  36בגוש (ש) .30036

התיקון המבוקש:

מס' השטר 013993/0002 :מיום .29.6.2009

המען :רח' יוסף קארו  ,17ירושלים.

מהות הפעולה :מכר.

שטח החלקה 96 :מ"ר.

הבעלים :רשות הפתוח.

הגבולות:

החלקים :בשלמות.

צפון :חלקה ( 105דרך);

התיקון המבוקש:

דרום :חלקה ( 212/11דרך);

המען :רח' זמנהוף  ,5ירושלים.

מזרח :חלקה ;141

השכונה :שכ' המערבים.
שטח החלקה 1,383 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :חלקות מס' ;42 ,87
דרום :חלקה מס'  35וגוש ;30028
מזרח :חלקות מס'  42 ,38 ,37ודרך  ,112רח' המערבים;
מערב :חלקה מס'  50ודרך .111
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  591/06ומתייחסת
להוספת שטח לחלקה ( 1,383מ"ר במקום  330,97מ"ר) וקביעת
גבולותיה המעודכנים.
ט"ז בטבת התשע"א ( 23בדצמבר )2010
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג.16/10/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
כתובת :באב אל עמוד.
שטח החלקה :לא ידוע.
הגבולות:
צפון :הבוכרים;
דרום :דרך;
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מערב :חלקה .139
הערות .1 :על הנכס רשומות הערות אזהרה שונות לטובת
נהנים שונים .2 .הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 173/05
ומתייחסת לקביעת שטח לחלקה ( 96מ"ר במקום לא ידוע)
וקביעת גבולותיה המעודכנים.
כ"ב בטבת התשע"א ( 29בדצמבר )2010
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג.15/10/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
כתובת :באב אל עמוד.
סוג המקרקעין :מולק.
שטח החלקה :לא ידוע.
הגבולות:
צפון :אל בוכרליה;
דרום :דרך;
מזרח :אברהם סובחי;
מערב :מאיר זינגר.
ספר 1015 :דף .197
זיהוי נוסף :גוש (ש)  ,30087חלקה .139

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

המספר הישן של החלקה 2/50 :ירושלים (מ).

המספרים הישנים של החלקה 74/185 :ירושלים (מ); 97/193
ירושלים (מ).

מהות הפעולה :מכר.

מס' השטר 003369 :מיום  .25.6.1974תיק .2865/1974

הבעלים :רחל שורץ ,ת"ז .190390

מהות הפעולה :ירושה ,החלק.1/189 :

מס' השטר 003173/0001 :מיום .4.6.1979

החלקים :בשלמות.

מס' השטר 004780 :מיום .19.3.1976

מס' השטר 010990 :מיום .31.7.1997

מהות הפעולה :מכר בלא תמורה.

מהות הפעולה :משכנתה דרגה ראשונה.

החלק.20/189 :

הבעלים :טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ ,חב' 520014754
בלא הגבלה בסכום.

הבעלים :אפרים בן משה ,ת"ז .5457173
התיקון המבוקש:

התיקון המבוקש:

המען :רח' אילת  ,7ירושלים.

המען :רח' יוסף קארו  ,17ירושלים.

השכונה :נחלאות.

שטח החלקה 113 :מ"ר.

שטח החלקה 99 :מ"ר.

הגבולות:

תיאור החלקה :חצר ובית.

צפון :דרכים רח' יוסף קארו ,חלקה  ,212/23רח' חכמי
לובלין ,חלקה ;278

זיהוי החלקה :גוש (ש)  ,30045חלקה .109
הגבולות:

דרום :רח' הרב חיים שאול עבוד ,חלקה ;212/11

צפון :חלקות ;120 ,108

מזרח :דרך רח' יוסף קארו ,חלקה  212/23וחלקה ;140

דרום :חלקה ;110

מערב :חלקה .216
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  606/06ומתייחסת
לקביעת שטח חלקה ( 113מ"ר במקום לא ידוע) וקביעת
גבולותיה המעודכנים.
כ"ב בטבת התשע"א ( 29בדצמבר )2010
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

מזרח :רח' אילת;
מערב :חלקה .118
הערות:
.1

הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  849/07ומתייחסת ליצירת
חלקה עצמאית מס'  109בגוש (ש)  30045שנגזרת מחלקה
קיימת מס'  118בגוש (ש)  ,30045כאשר שטח החלקה
העצמאית הוא  99מ"ר וגבולותיה המעודכנים הם כמפורט
לעיל ,ושטחה נגזר מהשטח הכללי של חלקה מס' .118

.2

בד בבד עם הרישום של חלקה מס'  ,109יימחקו הרישומים
מחלקה מס'  118על שם אפרים בן משה.

.3

יש לרשום בחלקה מס'  118כי חלק מהשטח נגרע ונרשם
בחלקה מס' .109

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג.18/10/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
כתובת :ווער מיסלה וחבלת.
שטח החלקה 919.30 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מולק.
הגבולות:
צפון :דרך פרטית;
דרום :אדמה השייכת לפרוטיגר;
מזרח :דרך פרטית;
מערב :דרך פרטית.
ספר 1015 :דף .8140
זיהוי נוסף :גוש (ש)  ,30045חלקה .118

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

 .4יש לרשום בחלקה מס'  109ובחלקה מס'  118כדלקמן :ראה
אישור מנהל מרחב ירושלים  -מפ"י מיום .18.11.2007
כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר )2011
פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד ביום כ"ד
באדר א' התשע"א ( 28בפברואר  ,)2011או סמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש השומה 3959 :לוד.
גוש  - 5901צפון :רח' סוקולוב ,דרום :רח' גולומב ,מזרח:
רח' כצנלסון ,מערב :רח' פד.
גוש  - 5902צפון :רח' כהן יעקוב ורח' גולומב ,דרום :רח'
מודיעין ורח' משה הס ,מזרח :רח' ביאליק ,גבול מערב :מקביל
למסילת הרכבת.
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גוש  - 5903צפון :רח' גולומב ,דרום :רח' ביאליק ,מזרח :רח'
כצנלסון ,מערב :גבול גוש ( 5902לא מוסדר).
גוש  - 5904צפון :מקביל לרח' ביאליק ,דרום :רח' פלומניק
יעקוב ,מזרח :רח' כצנלסון ,מערב :מקביל רח' ביאליק ושלום
עליכם (מצד מערב גוש  5905לא מוסדר).
גוש  - 5905צפון :גוש  5902וגוש ( 5903לא מוסדר) ,דרום:
יעקוב פלומניק ,מזרח :רח' שלום עליכם ורח' ביאליק ,מערב:
רח' מודיעין.
גוש  - 5906צפון ומזרח :רח' מודיעין ,דרום :רח' פלומניק
יעקוב ורח' בת שבע (מצד דרום  -גובל עם גוש  5915לא מוסדר
וגוש  - 3960מוסדר) ,מערב :רח' משה הס (גובל עם גוש 5907
לא מוסדר).
גוש  - 5907צפון :גובל עם גוש  5902לא מוסדר ,דרום :גובל
עם גוש  5915לא מוסדר ,מזרח :רח' משה הס ,מערב :מסילת
הרכבת.
גוש  - 5915צפון :בין רח' יעקוב פלומניק ורח' משה הס
(גובל עם גוש  5906לא מוסדר) ,דרום :רח' שטיינברג ,מזרח :רח'
בת שבע ,מערב :מסילת הרכבת.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקות הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן
לפקיד ההסדר במחנהו ,או בלשכתו ,דרך מנחם בגין ,125
קרית הממשלה ,תל אביב ,בתוך המועדים שיפורסמו מזמן
לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות
בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל,
ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
תמר אריאלי
פקידת הסדר מקרקעין
אזור הסדר מרכז

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
המתוארים להלן באזור ההסדר מרכז יתחיל ביום כ"ד באדר א'
התשע"א ( 28בפברואר .)2011
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תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש השומה  3959לוד.
גוש  - 5901צפון :רח' סוקולוב ,דרום :רח' גולומב ,מזרח:
רח' כצנלסון ,מערב :רח' פד.
גוש  - 5902צפון :רח' כהן יעקוב ורח' גולומב ,דרום :רח'
מודיעין ורח' משה הס .מזרח :רח' ביאליק ,גבול מערב :מקביל
למסילת הרכבת.
גוש  - 5903צפון :רח' גולומב ,דרום :רח' ביאליק ,מזרח :רח'
כצנלסון ,מערב :גבול גוש ( 5902לא מוסדר).
גוש  - 5904צפון :מקביל לרח' ביאליק ,דרום :רח' יעקוב
פלומניק ,מזרח :רח' כצנלסון ,מערב :מקביל רח' ביאליק ושלום
עליכם (מצד מערב גוש  5905לא מוסדר).
גוש  - 5905צפון :גוש  5902וגוש ( 5903לא מוסדר) ,דרום:
יעקוב פלומניק ,מזרח :שלום עליכם ורח' ביאליק ,מערב :רח'
מודיעין.
גוש  - 5906צפון ומזרח :רח' מודיעין ,דרום :רח' יעקוב
פלומניק ורח' בת שבע (מצד דרום  -גובל עם גוש  5915לא
מוסדר וגוש  - 3960מוסדר) ,מערב :רח' משה הס (גובל עם גוש
 5907לא מוסדר).
גוש  - 5907צפון :גובל עם גוש  5902לא מוסדר ,דרום :גובל
עם גוש  5915לא מוסדר ,מזרח :רח' הס משה ,מערב :מסילת
הרכבת.
גוש  - 5915צפון :בין רח' יעקב פלומניק ורח' משה הס
(גובל עם גוש  5906לא מוסדר) :דרום :רח' שטיינברג ,מזרח :רח'
בת שבע ,מערב :מסילת הרכבת.
י"ט בטבת התשע"א ( 26בדצמבר )2010
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר מרכז

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס למקרקעין
המתוארים להלן באזור הסדר ירושלים יתחיל ביום י"ח בשבט
התשע"א ( 23בינואר .)2011
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס'  31346ירושלים (עין
כרם)  -חלק מגושים  - 30835 ,30833ירושלים ,שבהסדר.
כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר )2010
דניאל אוסטר
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

ציבור ,התשכ"ד ,1964-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.

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 100705 ,100756 ,100700 ,100697כסייפה ,הוצגו ביום ז' בטבת
התשע"א ( 14בדצמבר  )2010למשך שלושים ימים לעיון בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום ,קרית הממשלה ,רח'
התקוה  ,4באר שבע ובלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד
הפנים ,רח' התקוה  ,4באר שבע.
ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,אזור התעשייה תלפיות ,רח'
צרת ,המזוהה כגוש  ,30130ח"ח  ;96 ,57 ,56גוש  ,30141ח"ח
 ,150 ,111 ,96סך הכל שטח של כ– 1,950מ"ר; והצבועים
בצבע חול ,בצבע אדום ,כמסומן בתשריט תכנית 3302
המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ח' בטבת התשע"א ( 15בדצמבר )2010
(חמ )3-2
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום - 21119 ,21089
מעלות תרשיחא ,נפת עכו ,הוצגו היום למשך שלושים ימים לעיון
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו ,בניין לב העסקים,
רח' המלאכה  ,16נצרת עילית ,בעיריית מעלות תרשיחא ובלשכת
הממונה על הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.
כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר )2010
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,13017
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6036
התש"ע ,עמ' ( 1077להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח לדרך ו/או טיפול נופי ,שטח ציבורי פתוח ,גן לאומי
עם עיצוב מיוחד ,חניון ציבורי ,דרך נופית ,דרך לביטול.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 -

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3302
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3169התשמ"ה ,עמ'  ,1556מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת
דרך קיימת ו/או מאושרת ,דרך חדשה ו/או הרחבת דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

חטיבת קרקע בירושלים ,אזור בדרום מערב ירושלים,
השטח מדרום לגבעת משואה ובגבול המערבי של גן
החיות התנכ"י ,המזוהה כגוש  ,29920ח"ח 14 ,4 ,3 ,2 ,1
והידוע כתאי שטח מס'  ;901 ,700המזוהה כגוש ,30425
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2027

ח"ח  ,2חלקה  3חדשה (לשעבר גוש  ,30425חלקה  )1והידוע
כתאי שטח  ;901 ,900 ,700המזוהה כגוש  ,30426ח"ח ,2
והידוע כתאי שטח מס'  ;901 ,900המזוהה כגוש חדש מס'
 ,30427ח"ח ( 52 ,51 ,49לשעבר גוש  ,30430חלקה  )4והידוע
כתא שטח מס'  ;900המזוהה כגוש  ,30431ח"ח  5והידוע
כתא שטח מס'  ;900המזוהה כגוש  ,30451ח"ח ,4 ,3 ,2 ,1
 13 ,5והידוע כתאי שטח  ;902 ,402המזוהה כגוש ,30433
ח"ח  ,15 ,4 ,3 ,2 ,1חלקה  20בשלמות והידוע כתאי שטח
מס'  ;902 ,402 ,401סך הכל שטח להפקעה כ– 206,006מ"ר,
והצבועים בצבע ירוק ,צבע ירוק עם קווים אלכסוניים
לבנים ,ירוק אדום לסירוגין ,אדום עם קווים אלכסוניים
לבנים ,אדום צהוב לסירוגין ,אדום עם קווים אלכסוניים
אפורים ,כמסומן בתכנית  13017המאושרת.

חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

59

133

בשלמות

74

204

155

197

334

בשלמות

ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר )2010
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

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

ח' בטבת התשע"א ( 15בדצמבר )2010
(חמ )3-2

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

ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 577ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2181התשל"ו ,עמ'  ,868מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -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  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך,
שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  ,7032שומה -

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

גוש - 7000
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

11

458

62
30

14

1,911

129

3,024

144

133

553

11

ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר )2010
(חמ )3-2

__________

2028

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,312
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,719התש"כ ,עמ'  ,304מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ,
שב"צ ודרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

6970

( 112הפקעת
חזקה)

1,957

30

6982

121

52

בשלמות

6983

16

140

בשלמות

24

377

228

25

1,043

802

75

389

בשלמות

76

764

בשלמות

85

257

בשלמות

93

1,307

287

94

10,741

9,842

6984

97

10,649

4,110

81

78

בשלמות

108

602

118

129

2,322

498

97

92

בשלמות

6986
__________
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גוש

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

6986

205

246

בשלמות

302

56

בשלמות

316

33

בשלמות

317

34

בשלמות

346

9,146

בשלמות

348

2,398

1,833

כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-2
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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2390/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4080התשנ"ג ,עמ'  ,1369מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -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  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 -
ייעוד ההפקעה  -דרך.

גוש

חלקה

6151

8

שטח
שטח רשום ההפקעה
במ"ר
במ"ר
358

75

__________
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גוש

חלקה

6151

שטח
שטח רשום ההפקעה
במ"ר
במ"ר

10

119

77

13

574

46

14

228

167

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 -

25

108

45

26

233

216

53

175

בשלמות

22

359

189

חטיבת קרקע באום אל–פחם ששטחה  552מ"ר (דרך),
המזוהה כגוש  ,20419חלק מחלקה .19

24

110

47

429

86

חטיבת קרקע באום אל–פחם ,ששטחה  150מ"ר (דרך),
המזוהה כגוש  ,20342חלק מחלקה .7

( 63לשעבר ח"ח )27

6132

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

( 69לשעבר ח"ח )34

429

בשלמות

( 71לשעבר ח"ח )35

106

בשלמות

( 73לשעבר ח"ח )36

5

בשלמות

( 51לשעבר ח"ח )6

176

59

( 312לשעבר ח"ח )10

4,469

404

( 347לשעבר ח"ח )21

3,426

100

חטיבת קרקע באום אל–פחם ,ששטחה  1,105מ"ר (שטח
לבנייני ציבור) ,המזוהה כגוש  ,20342חלק מחלקה .8
חטיבת קרקע באום אל–פחם ,ששטחה  265מ"ר (דרך),
המזוהה כגוש  ,20342חלק מחלקה .10
חטיבת קרקע באום אל–פחם ,ששטחה  33,465מ"ר (שטח
למבני ציבור ודרך) ,המזוהה כגוש  ,20342חלק מחלקה .11
ב' בטבת התשע"א ( 9בדצמבר )2010
(חמ )3-2
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע
אדום.
העתק התשריט מופקד באגף נכסי העירייה ,כיכר יצחק
רבין ,תל–אביב-יפו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-2
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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ ,533/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5172התשס"ג,
עמ'  ,2016מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עירון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרכים ,שטח לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ379/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5965
התשס"ט ,עמ'  ,4410מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים ,שטח לבנייניציבור.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2030

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישוב אום אל–פחם ,ששטחה  1,999מ"ר
(שטח לבנייני ציבור ,דרך וחניה) ,המזוהה כגוש ,20409
חלק מחלקה .38
חטיבת קרקע ביישוב אום אל–פחם ,ששטחה  127מ"ר (שטח
לבנייני ציבור) ,המזוהה כגוש  ,20409חלק מחלקה .39
חטיבת קרקע באום אל–פחם ,ששטחה  13מ"ר (דרך),
המזוהה כגוש  ,20409חלקה מחלקה .53

חלקות

שטח בדונם

הייעוד

38

2.385

בנייני ציבור

39

1.505

בנייני ציבור

ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3-2
יצחק עידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד

חטיבת קרקע ביישוב אום אל–פחם ,ששטחה  60מ"ר (דרך),
המזוהה כגוש  ,20409חלק מחלקה .89
ב' בטבת התשע"א ( 9בדצמבר )2010
(חמ )3-2
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,1000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2544התשל"ט ,עמ'  ,1656מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של גן ילדים.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
אל ,2/8/195/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6083התש"ע ,עמ'  ,2848מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אלעד (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 באלעד בגוש  ,5700כדלקמן:
חלקות

שטח בדונם

הייעוד

36

0.035

בנייני ציבור

37

3.130

בנייני ציבור

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

חטיבת קרקע בלוד ,ששטחה כ– 1,500מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,5156חלקה  ,6ברחוב עלייה ב'.
י"ד בטבת התשע"א ( 21בדצמבר )2010
(חמ )3-2

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

אילן הררי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

2031

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1646
התש"ל ,עמ'  ,2584ובהתאם לתכנית מס' רצ2/4/12/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4289התשנ"ה ,עמ'  ,2320מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -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  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  -רחוב הגליל בחלקו המערבי והרחבת
רחוב שפרינצ'ק ממזרח.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  855מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3923חלקה  55בשלמותה ,רחוב הגליל בחלקו
המערבי והרחבת רחוב שפרינצ'ק ממזרח.

ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  -רחובות עזרא ונחמיה בחלקם המערבי,
שיכוני המזרח.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  6,954מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4242חלקה  304בשלמותה ,רחוב עזרא בחלקו
המערבי ,שיכוני המזרח.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  4,161מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,4247חלקה  410בשלמותה ,רחוב נחמיה בחלקו
המערבי ,שיכוני המזרח.

ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010
(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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/15/1/
ב ,1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4402התשנ"ו ,עמ'  ,2827מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -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  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  -הרחבת רחוב בנימין שמוטקין ממערב,
הרחבת רחוב אריה פלוטיצקי ממזרח והרחבת רחוב בקר
ממזרח ,אזור התעשייה הישן.

(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,22/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3625התשמ"ט ,עמ'  ,1791מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2032

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 770מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3942חלק מחלקה  ,23הרחבת רחוב בנימין שמוטקין
ממערב והרחבת רחוב אריה פלוטיצקי ממזרח ,אזור
התעשייה הישן.
חטיבת קרקע ביישוב ראשון לציון ,ששטחה כ– 741מ"ר,
המזוהה כגוש  ,3942חלק מחלקה  ,24הרחבת רחוב
בנימין שמוטקין ממערב והרחבת רחוב בקר ממזרח ,אזור
התעשייה הישן.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,1/110/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1493התשכ"ט ,עמ'  ,478מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שצ"פ ודרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  -גינה מצפון לרחוב איתמר בן אבי והרחבת
רחוב איתמר בן אבי מצפון.

ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010
(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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,6/176/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2381התשל"ח ,עמ'  ,293מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,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  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

(חמ )3-2

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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  -רחוב סניור והרחבת רחוב אשר לוין
מצפון.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש  ,3933חלק
מחלקה  ,180רחוב סניור ,והרחבת רחוב אשר לוין מצפון.

ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 129מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3932חלק מחלקה  ,193גינה מצפון לרחוב איתמר בן
אבי והרחבת רחוב איתמר בן אבי מצפון.
ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1
2

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,61/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4020
התשנ"ב ,עמ'  ,3753ותכנית מס' ג ,12915/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5147התשס"ג,
עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מרכז יום לקשיש.

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

2033

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 במגדל העמק ,ששטחה  2,450מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17803חלקה ( 46חלק); גוש  ,17804חלקה ( 52חלק);
גוש  ,17803חלקי חלקה  ;5גוש  ,17804חלקי חלקה .39

ח"ח

ייעוד

62

דרך מוצעת

 653מ"ר

63

דרך מוצעת

 219מ"ר

64

דרך מוצעת

 43מ"ר

65

דרך מוצעת

 47מ"ר

118

דרך מוצעת

ג' בטבת התשע"א ( 10בדצמבר )2010
(חמ )3-2
ראמז ג'ראיסי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת

(חמ )3-2

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13938/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5640התשס"ז ,עמ'  ,1991מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני
ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גנ,15862/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6073
התש"ע ,עמ'  ,2410מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נצרת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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 בשכונה המזרחית בעיר נצרת.
גוש - 16540
ח"ח
42

חטיבת קרקע ביישוב משהד ,ששטחה  1,400מ"ר ,המזוהה
כשטח בנוי (אלביאדר) ,ונמצאת בין דרך מס'  8ודרך מס' ,45
מצפון לחלקה  64בגוש .17472
י"ח בכסלו התשע"א ( 25בנובמבר )2010
(חמ )3-2

ייעוד

שטח

דרך מוצעת

 8מ"ר

בנייני ציבור

 2,060מ"ר

62
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2034

 244מ"ר

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בכסלו התשע"א ( 30בנובמבר )2010
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

שטח

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

ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,887
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1341
התשכ"ז ,עמ'  ,989מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,6103התשע ,עמ'  ,3614תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  15מ"ר ,המזוהה
כחלקה  260בגוש .6902

כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-4

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /94א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1461
התשכ"ח ,עמ'  ,1789מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ'  ,207תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק; גוש  ,6195חלקה  ,549בשטח של
 4,114מ"ר בשלמות.
הייעוד :בנייני ציבור.

ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר )2010

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

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

(חמ )3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/
במ ,2572-45/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4306התשנ"ה ,עמ'  ,3371מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן
 הוועדה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע,
עמ'  ,3614תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ששטחה  250מ"ר,
המזוהה כחלקה  128בגוש .7071

כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-4

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,646/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3478
התשמ"ז ,עמ'  ,2374והודעה על תיקון טעות שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4297התשנ"ה ,עמ' ( 2764להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון
(להלן  -הוועדה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4712התשנ"ט ,עמ'  ,1323תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,6615ח"ח  ,106בשטח של  5,000מ"ר ,הייעוד :חניה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר )2010
(חמ )3-4

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

יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

2035

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
יד/מק/6185/א ,מתחם התמר ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5968התשס"ט ,עמ' ,4487
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-
מונוסון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים
 ,6133התש"ע ,עמ'  ,4643תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מכ,300/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3945התשנ"ב ,עמ'  ,850מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל (להלן  -הוועדה) ,כי זכות
המועצה המקומית רכסים בקרקע המתוארת בסעיף 2
להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,6078התש"ע ,עמ'
 ,2631תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,ששטחה  26,494.1מ"ר.

חטיבת קרקע ביישוב רכסים המזוהה כגוש  ,11144חלקה
 ,85ששטחה  1,037מ"ר; הייעוד :מבני ציבור.

הייעוד :שטחי ציבור ,דרכים ,שבילים ,תעלת ניקוז ,מבנים
ומוסדות ציבור; גוש  ,6502חלקות  ,319 ,318 ,273-261ח"ח
 ;274גוש  ,6503חלקות  ,86 ,80ח"ח ;85 ,81 ,77 ,72 ,34-29
גוש  ,6697ח"ח .85

י"ב בטבת התשע"א ( 19בדצמבר )2010
(חמ )3-4

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

ליאת פלד
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

הודעה לפי סעיף 19

כ"ג בכסלו התשע"א ( 30בנובמבר )2010
(חמ )3-4

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ש/638/ד,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5950
התש"ע ,עמ'  ,3703מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה השומרון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,6156התשע"א ,עמ'  ,917תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,ששטחה  10,380מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10072חלקה  23וחלק מחלקה .24

ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010

2036

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
יד/במ ,2001/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3943התשנ"ב ,עמ'  ,671מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון (להלן  -הוועדה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,4456התשנ"ז ,עמ' ,456תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביהוד מונוסון ,המזוהה כדרך קיימת ודרך
מוצעת; גוש  ,6729חלקה  ,20בשטח של  3,214מ"ר.

כ"א בכסלו התשע"א ( 28בנובמבר )2010

(חמ )3-4

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

יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

(חמ )3-4

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

יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
יד/1/934/ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4000התשנ"ב ,עמ'  ,3009מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון (להלן
 הוועדה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים ,6133
התש"ע ,עמ'  ,4642תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,2/187/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2097
התשל"ח ,עמ'  ,1330ותיקון טעות אשר פורסם בילקוט
הפרסומים  ,6128התש"ע ,עמ'  ,4540מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
בילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ'  ,210תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,ששטחה  6,680מ"ר.
הייעוד המזוהה כמרכז יום לקשיש ,בית אבות דיור מוגן,
בנייני ציבור; גוש  ,6684חלקות  ,106 ,105ח"ח ;100 ,99
גוש  ,6685ח"ח .402 ,97

גינה ממערב לרחוב ויצברד ,אדמת בור ,הרחבת רחוב
מוהליבר ממזרח ,הרחבת רחוב מוהליבר ממערב ,והרחבת
רחוב רוטשילד פינת רחוב ויצברד דרום מערב ,והרחבת
רחוב רוטשילד צפון.

כ"ג בכסלו התשע"א ( 30בנובמבר )2010
(חמ )3-4

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

יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  340מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקה  205בשלמותה ,גינה ממערב לרחוב
ויצברד.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 350מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקי חלקה  ,47אדמת בור ,והרחבת רחוב
מוהליבר ממזרח.

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 205מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקי חלקה  ,189אדמת בור ,והרחבת רחוב
מוהליבר ממערב.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,2/1216/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2274התשל"ז ,עמ'  ,363מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,3740התש"ן ,עמ' 1737ושתוקנה בילקוט הפרסומים  ,5058התשס"ב ,עמ' ,1599
ושתוקנה בילקוט הפרסומים  ,6187התשע"א ,עמ' ,2041
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 189מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקי חלקה  ,190אדמת בור ,והרחבת רחוב
רוטשילד פינת רחוב ויצברד דרום מערב.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 185מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקי חלקה ( 304לשעבר חלקה  )63אדמת בור,
והרחבת רחוב רוטשילד צפון.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 75מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקי חלקה ( 309לשעבר חלקה  ,)156אדמת
בור ,והרחבת רחוב רוטשילד צפון.
ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010
(חמ )3-4

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  7מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6714חלקה .111
כ' בחשוון התשע"א ( 28באוקטובר )2010
(חמ )3-4

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

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

2037
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חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 1,593מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6095חלק מחלקה  ,138בית כנסת לעולי פרס ,שב"צ
המשמש לאדמת בור ,רחוב משולב בתכנון ושביל ממזרח
לרחוב ש"י עגנון ,שכ' רמת אליהו;

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,7/15/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3515
התשמ"ח ,עמ'  ,593מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,4853התש"ס ,עמ'  ,2584תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 431מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6095חלק מחלקה  ,139רחוב משולב בתכנון ושביל
ממזרח לרחוב ש"י עגנון ,שכ' רמת אליהו.
כ"ג בכסלו התשע"א ( 30בנובמבר )2010
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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

חלק מרח' פיקא מצדו המזרחי וחלק מרח' מרדכי יואל סגל
במרכזו.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 1,080מ"ר ,חלק
מרחוב פיקא מצדו המזרחי (חלקה מס'  7ארעית) וחלק
מרחוב מרדכי יואל סגל במרכזו ,ששטחה כ– 208מ"ר
(חלקה מס'  8ארעית) ,המזוהה כגוש  ,3939חלק מחלקה
( 495לשעבר חלקי חלקה .)186

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,8/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2729
התשמ"א ,עמ'  ,2231מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
בילקוט הפרסומים  ,3741התש"ן ,עמ'  ,1772תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע  -הרחבת רחוב הגדוד העברי ממערב.

כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,8/23/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4632
התשנ"ח ,עמ'  ,3015מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,5307התשס"ד ,עמ'  ,3219תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
בית כנסת לעולי פרס ,שב"צ המשמש לאדמת בור ,רחוב
משולב בתכנון ,ושביל ממזרח לרחוב ש"י עגנון ,שכ' רמת
אליהו;

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

2038

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ– 82מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3929חלק מחלקה  ,388הרחבת רחוב הגדוד העברי
ממערב.
כ"ג בכסלו התשע"א ( 30בנובמבר )2010
(חמ )3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,8005/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3535
התשמ"ח ,עמ'  ,1131מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2
להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,6156התשע"א ,עמ'
 ,920תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
בילקוט הפרסומים  ,5984התשס"ט ,עמ'  ,5174תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע  -רחוב פינסקר ,הרחבה מדרום ,שכונת
נחלת יהודה.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  28מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3628חלקה ( 156לשעבר חלקה  )128בשלמותה,
רחוב פינסקר ,הרחבה מדרום ,שכונת נחלת יהודה.

.2

חטיבת קרקע ברעננה -

כ"ה בכסלו התשע"א ( 2בדצמבר )2010

ששטחה כ– 281מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6581חלק מחלקה
;132

(חמ )3-4

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

תיאור הקרקע -

ששטחה כ– 294מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6581חלק מחלקה
;133

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ששטחה כ– 468מ"ר ,המזוהה כגוש  ,6581חלק מחלקה .68
ל' בכסלו התשע"א ( 7בדצמבר )2010
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(חמ )3-4
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה 		
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע/מק,439/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5746
התשס"ח ,עמ'  ,807מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים
 ,6156התשע"א ,עמ'  ,920תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
שה/מק ,40/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ'  ,4016מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שוהם ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט הפרסומים
 ,6153התשע"א ,עמ'  ,811תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית שוהם מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 301מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580חלק מחלקה .192
ל' בכסלו התשע"א ( 7בדצמבר )2010
(חמ )3-4
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה 		
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

חטיבת קרקע בשוהם ,במגרשים  203 ,202 ,201ו–,204
המיועדים לשצ"פ והמזוהים כגוש  ,4129חלקות 131 ,121
בשלמותן ,חלקי חלקות ,113 ,112 ,101 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75
 ;132 ,114גוש  ,5909חלק מחלקה .3
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-4

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

גיל ליבנה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שוהם

2039
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הודעה לפי סעיף 19

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

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין עיר מס'
ג ,3658/שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים ,3575
התשמ"ח ,עמ'  ,2988מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6062התש"ע ,עמ'  ,1906תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בר,8/51/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3347
התשמ"ו ,עמ'  ,2293מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות (להלן  -הוועדה) ,כי זכות החכירה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בילקוט
הפרסומים  ,6094התש"ע ,עמ'  ,3236תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש  ,18105חלקה .90

חטיבת קרקע בנטעים ,ששטחה  3,986מ"ר; הייעוד :אזור
ספורט ,המזוהה כגוש  ,3739חלק מחלקה .8

בהתאם למסומן בתשריט.

ז' בטבת התשע"א ( 14בדצמבר )2010

תוספת

העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי ובנייה בעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בטבת התשע"א ( 19בדצמבר )2010

(חמ )3-4
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

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

(חמ )3-4

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין עיר מס'
ג ,3658/שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים ,3575
התשמ"ח ,עמ'  ,2988מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6062התש"ע ,עמ'  ,1906תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,18108חלקה .51
בהתאם למסומן בתשריט.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין עיר מס'
ג/במ ,18/שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים ,4076
התשנ"ג ,עמ'  ,1266מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6062התש"ע ,עמ'  ,1906תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
תוספת
(ייעוד דרך).

י"ב בטבת התשע"א ( 19בדצמבר )2010
(חמ )3-4

2040
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גוש  ,18001חלקי חלקה  ;107מגרשים  ,211י"ד ,מגרש ארעי ,5

העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי ובנייה בעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

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

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

בהתאם למסומן בתשריט.
העתק התשריט מופקדת במחלקת רישוי ובנייה בעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בטבת התשע"א ( 19בדצמבר )2010

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

(חמ )3-4

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

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13071/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5167
התשס"ג ,עמ' ( 1874להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5961התשס"ט ,עמ'  ,4248תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עראבה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

חטיבת קרקע בעילוט ,ששטחה  956מ"ר; הייעוד :בנייני
ציבור ,המזוהה כגוש  ,17483חלק מחלקה .2
ה' בטבת התשע"א ( 12בדצמבר )2010
(חמ )3-4
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
71/101/02/3א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5500התשס"ו ,עמ'  ,2074מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
בילקוט הפרסומים  ,6031התש"ע ,עמ'  ,925ובילקוט
הפרסומים  ,6012התש"ע ,עמ'  ,245תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תוספת
גוש ,19384 :חלקי חלקות .128 ,65 ,64 ,62 ,45 ,44 ,41 ,38 ,37
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בסכנין ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.
ו' בחשוון התשע"א ( 14באוקטובר )2010
(חמ )3-4

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

מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

חטיבת קרקע בעיר אשדוד -

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,14367/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5744
התשס"ח ,עמ'  ,756ותכנית מס' ג ,14668/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5925התשס"ט ,עמ'
 ,2681ותכנית מס' /3מע/מק ,15/8163/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5587התשס"ז ,עמ'
 ,224מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,בילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ' ,214תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
עילוט מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעילוט ,ששטחה  11,294מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,17483חלק מחלקה .11
חטיבת קרקע בעילוט ,ששטחה  345מ"ר; הייעוד :בנייני
ציבור ,המזוהה כגוש  ,17483חלק מחלקה .5

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

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

גוש

חלקי חלקה

2077

163 ,1

2061

143

שטח החלקה 57,557 :מ"ר ,מגרש  404לפי תב"ע ,הייעוד:
שצ"פ.
כ"א בכסלו התשע"א ( 28בנובמבר )2010
(חמ )3-4

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

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

תיקון טעות
בהודעת תיקון טעות שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5058
התשס"ב ,עמ'  ,1599לעניין תכנית מס' פת ,2/1216/במקום
"שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3740התש"ן ,עמ'  "1374צריך
להיות "שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3740התש"ן ,עמ' ."1737
(חמ )3-4

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6163התשע"א ,עמ'
 ,1205לעניין תכנית רש( 715/רמת השרון) ,בתוספת ,בגוש ,6616
בטור "השטח במ"ר" ,לצד ח"ח " "29שבטור "חלקה" ,במקום
" ,"24,425צריך להיות "."25,425
(חמ )3-4

2041

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

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)1

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק12729/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' רמת
אשכול ,רח' פארן  ,16קואורדינטה  ,221.400 :Xקואורדינטה
 ;634.200 :Yגוש ( 30245מוסדר) ,חלקה  200בשלמותה .הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר ליחידת דיור מורחבת ,ברח' פארן .16
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב'; ב) התרת שימוש בחלל
קומת המרתף למגורים לשם הרחבת יחידות דיור מעליה,
ובהתאם לנספח בינוי .מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור
לא עולה על  120מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור;
ד) הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל– 2,581.31מ"ר
(מתוכם  2,168.50מ"ר שטחים עיקריים ו– 412.81מ"ר שטחי
שירות); ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ו) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ז) קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13881/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
רוממה ,רח' זכרון יעקב מס'  ,13קואורדינטה ,X: 219.200
קואורדינטה  ;633.550 :Yגוש ( 30234מוסדר) ,חלקה 61
בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר ליחידת דיור מורחבת ,ברח' זכרון יעקב .13
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'; ב) קביעת בינוי
לתוספות בניה כמפורט להלן )1 :קביעת בינוי לתוספות
בניה בקומות  ,8 ,7 ,3 ,2לשם הרחבת יחידות דיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי;  )2מודגש בזה כי
שטח כל יחידת דיור אינו עולה על  120מ"ר; ג) קביעת
קווי בניין לבניה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל– 2,481מ"ר (מתוכם  2,383מ"ר שטחים עיקריים
ו– 98מ"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
עץ להעתקה.
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  100לחוק ,רשאי
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להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/מק ,"214/שינוי לתכניות
מיתאר מס' תממ ,124/תממ/מק ,54/קא ,346/קא/מק.203/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו -גוש ,6490
חלקה  ,479ח"ח  ;478 ,332 ,230גוש  ,6491ח"ח  ;102גוש ,7184
חלקה  ,107ח"ח  ;105 ,104 ,102 ,101 ,93גוש  ,7185ח"ח .89 ,88 ,79
מטרת התכנית :הרחבת תחום דרך לצורך הקמת מעגל
תנועה בצומת הרחובות לוין והמייסדים ,ולצורך הוספת נתיב
פניה ימינה מרח' המייסדים לרח' שלמה המלך.
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  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו,
טל' .03-5311166
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ישראל גל
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה אונו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3152/שינוי לתכניות
בב/105/ב ,בב/230/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' שלוש
השעות  ,11 ,9רח' המכבים  - 86 ,84גוש  ,6105חלקה 78
בשלמותה.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' בן פתחיה
 ,34רח' אבן גבירול  - 39 ,37גוש  ,6122חלקה  185בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  4יח"ד ( 2יח"ד בכל
מחצית חלקה) מעבר ל– 14יח"ד המותרות (כולל הקלות),
סך הכל  18יח"ד ,בלא תוספת שטח עיקרי; ב) תוספת
זכויות ( )6% ,5% ,2.5%שניתן לבקש בדרך של הקלה.

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי
הבניין המותרים עד לשטח כולל של  120מ"ר ליח"ד.

(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3153/שינוי לתכניות
בב/105/ב ,בב ,235/בב/מק/105/פ.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4475

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרצוג 19
 -גוש  ,6123חלקה  837בשלמותה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד (דירת גג)
בקומת הגג (קומה ה' חלקית) בלא תוספת שטח עיקרי;
ב) ביטול חלק מהנסיגות של דירת הגג כמסומן בנספח
הבינוי; ג) שינוי השטח הממוצע המינימלי של הדירות
שמתחת לדירת הגג ל– 70מ"ר (שטח עיקרי  +ממ"ד).
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  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776487העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק ,"3067/שינוי קו בניין ברח' האדמו"ר מרוזין ,11
שינוי לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב ,בב/93/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' האדמו"ר
מרוזין  - 11גוש  ,6123חלקה  222בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבניין כמסומן
בתשריט; ב) תוספת שטחים שניתן לקבל בדרך של הקלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2009ובילקוט הפרסומים  ,5934התשס"ט ,עמ' .3054
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בב/מק ,"3119/הרחבת יח"ד קיימות ברח' אבן גבירול  ,37שינוי
לתכניות בב/105/ב ,בב.201/

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מס' בי/מק."3/450/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים ,בצפון  -רח'
נורדאו ורח' דרך בן גוריון ,מדרום-מזרח  -רח' יוחנן הסנדלר
ואזור עסקים ובידור ,מדרום-מערב  -תכנית בי - 410/גוש ,7138
חלקה  373בשלמותה ,ח"ח  ;379 ,354-352גוש  ,7121ח"ח .27
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית בלי לשנות את סך השטח הכולל המותר
לבניה בתכנית ,ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבניה במגורים
לא יגדל ביותר מ– ,50%במקום שטח בניה זהה המותר למלונאות
בתכנית; ב) הגדלת מס' יחידות הדיור למגורים בתכנית במגרש
 1/112בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות והעמדת
מס' יחידות הדיור על  142יח"ד; ג) אין בתכנית שינוי בשטחי
הקרקע לכל ייעוד מן הייעודים הכלולים בתכנית; ד) מגרשים
 115 ,114 ,113יישארו בלא שינוי לפי תכנית בי/מק.1/450/
שינוי לתכנית קיימת ,על ידי :א) איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמה/בלא הסכמת בעלים; ב) הקטנת עומס הבינוי
למלונאות בקו החוף; ג) ניוד זכויות בניה תקיפות מסביבת
ה– 100מ' מקו החוף; ד) המרת זכויות המלונאות למגורים
ויצירת  142יח"ד (המרה עד  50%מהשטח הקיים למגורים);
ה) שינוי בבינוי של מגרש  112כך שיותר הקמת )1 :מבנה בן 38
קומות  142יח"ד ,או שני מבנים על גבי מגרש  )2 ;1-112במגרש
 2-112לא תותר הבניה והוא יוגדר כמגרש לתכנון בעתיד;
ו) קביעת קווי בניין וגובה מרבי למגרש  ;1-112ז) הכנת טבלאות
הקצאה; ח) קביעת הנחיות להסדרי חניה במגרש ( 1-112לפי
תב"ע בי 403/בתוקף); ט) קביעת שטחי בניה ,מגבלות והוראות
בניה; י) הוראות תכנית זו אינן משנות את הוראות התכניות
החלות על מגרשים .115 ,114 ,113
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה

2043

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רח' סטורמה  ,1רמת יוסף בת ים ,טל'
 .03-5556030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632580
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
בי/מק ,"497/יחידות דיור על הגג במקום חדרים על הגג,
שינוי לתכניות בי/2/א ,בי ,328/בי/328/א ,בי/328/ב ,בי328/ג,
בי ,340/בי ,377/בי ,430/בי430/א ,תמא ,2/4תמא ,23/תמא,3/
תמא.38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב התכנון בת ים
(לא כולל השכונות עמידר ושיכון ותיקים ובהתאם לתשריט;
בצפון  -תל–אביב-יפו ,בדרום  -ראשון לציון ,במזרח  -חולון,
במערב  -הים  -גושים ,7130 ,7128 ,7121 ,7120 ,5027 ,5026
71340 ,7231 ,7156-7154 ,7151-7141 ,7139-7135 ,7133 ,7131
בשלמותם; גוש  ,3947חלקות  50 ,38בשלמותן; גוש  ,5035חלקה
 4בשלמותה; גוש  ,6997חלקות ,193 ,151 ,93-86 ,76-74 ,16 ,14
 277-253 ,251 ,250 ,248 ,246 ,214בשלמותן; גוש  ,6998חלקות
 231 ,229-223 ,219 ,215 ,175 ,162 ,118 ,117בשלמותן; גוש ,7050
חלקות  151 ,145 ,143 ,90בשלמותן; גוש  ,7058חלקות 47 ,42
בשלמותן ,ח"ח  ;134גוש  ,7122חלקות ,86 ,79 ,69-56 ,54 ,51-49
 134 ,127-121 ,109-93בשלמותן; גוש  ,7123חלקות ,141-121
-191 ,182 ,181 ,178 ,175-173 ,164 ,157 ,156 ,152 ,151 ,148-143
 203בשלמותן; גוש  ,7124חלקות ,126 ,117-102 ,99-86 ,83 ,82
-214 ,193-191 ,189-175 ,172-165 ,160-154 ,151-139 ,136-129
286 ,285 ,283 ,253 ,251-249 ,247 ,246 ,237 ,236 ,233 ,226 ,223
בשלמותן; גוש  ,7125חלקות  3-1בשלמותן; גוש  ,7127חלקה
 24בשלמותה; גוש  ,7129חלקות  92 ,80בשלמותן; גוש ,7134
חלקות ,108-101 ,96-93 ,89-81 ,71-66 ,63 ,62 ,21-15 ,10-4
 135-132 ,123 ,122 ,119-113בשלמותן; גוש  ,7152חלקות ,53 ,49
 385 ,384 ,354 ,94-91 ,88 ,86-80 ,76-71 ,67-63 ,57בשלמותן;
גוש  ,7153חלקות ,365 ,315 ,238 ,214 ,179 ,178 ,165 ,144 ,141 ,83
 380-372בשלמותן; גוש  ,7160חלקות ,98 ,88 ,75 ,74 ,62 ,61 ,39
-295 ,267 ,260-258 ,213 ,211 ,209 ,207 ,205 ,151 ,144-121 ,103
 304בשלמותן ,ח"ח  ;89 ,87גוש  ,7177ח"ח  ;1גוש  ,7178חלקות
 38-2בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת עקרונות לבניית דירות על
גג בניין תוך שימוש בשטחי בניה של חדרים על הגג ,על ידי:
א) לשנות את הוראותיה של תכנית בי 430/וקביעת הוראות
המאפשרות הקמת דירות מגורים על גג הבניין תוך שימוש
בשטחי בניה המיועדים לבניית חדרים על הגג; ב) לשנות את
הוראותיה של התכנית הראשית בדבר בניית חדרים על הגג;
ג) לקבוע הוראות בדבר בניית דירות על גג הבתים באופן
ששטח של כל דירה לא יקטן מ– 40מ"ר; ד) לקבוע תנאים למתן
היתר בניה לדירות על הגג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6096התש"ע ,עמ' .3300
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רח' סטרומה  ,1רמת יוסף ,בת ים ,טל'
 ,03-5556030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632580וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בי/מק ,"499/אולם ספורט ,בית ספר אורות התורה ,שינוי
לתכניות בי ,199/בי/2/א ,בי ,219/תמא/34/ב.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים  -גוש ,7124
חלקות  167 ,166בשלמותן; גבולות התכנית :בצפון  -גוש ,7124
חלקה  ,175בדרום  -גוש  ,7124חלקה  ,146במזרח  -גוש ,7124
חלקה  ,175במערב  -גוש  ,7124חלקות .144-141
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין מזרחי מקו בניין
 4מ' לקו בניין  0בלא שינוי אחוזי הבניה המאושרים בתכנית
בי ,219/לצורך הקמת אולם ספורט בבית ספר אורות התורה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4476
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רח' סטרומה  ,1רמת יוסף ,בת ים ,טל'
 ,03-5556030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632580וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה לחיאני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"487/שינוי לתכנית מיתאר
מס' גב.53/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' דליה 3
 גוש  ,6154חלקה  542בשלמותה.מטרת התכנית :שינוי בקו בניין אחורי (לחצר בית ספר
יסודי) למבנה מגורים קיים (לתא שטח מס'  1בלבד).
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין אחורי הפונה
למגרש בית הספר ,מ– 5מ' ל– 1.6מ' לתא שטח מס'  1בלבד
כמתואר בתשריט; ב) שאר קווי בניין בלא שינוי.
(" )2תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"573/שינוי לתכנית מיתאר
מס' גב/מק ,2002/ולתכנית מיתאר גב 53/על שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,בית ספר
תלמה ילין ,מקלט ציבורי  -גוש  ,6167חלקות ,482 ,435 ,434
 584 ,583 ,500 ,489בשלמותן.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מטרת התכנית :הגדרת מגרש בייעוד מבני ציבור לצורך
הקמת מקלט ציבורי על–קרקעי ,והגדרת קווי בניין למבנה
זה ולמגרשים האחרים.
עיקרי הוראות התכנית )1 :איחוד וחלוקה של חלקות
 583 ,500 ,489 ,482 ,435 ,434ו– 584ל– 3מגרשים חדשים:
מגרש מס'  - 1ייעודו מבני ציבור בעבור מבני בית ספר
תלמה ילין; מגרש מס'  - 2ייעודו מבני ציבור בעבור מקלט
ציבורי על–קרקעי בשטח של  180מ"ר; מגרש מס'  - 3ייעודו
שצ"פ המהווה חצר לפעילות בית ספר תלמה ילין;  )2קווי
הבניין למגרש מס'  2יהיו 3 :מ' לכיוונים מערב ,דרום וצפון,
 0מ' לכיוון מזרח 0 ,מ' לפרגולות בכל חזיתות המגרש;
 )3קווי הבניין למגרש מס'  1יהיו 3 :מ' לכיוונים צפון ,דרום
ומזרח למבנים חדשים 0 ,מ' לכיוון מערב 0 ,מ' לפרגולות
בכל החזיתות ,לבניינים הקיימים בשטח קו הבניין יהיה
בהתאם לבנוי; קווי בניין למגרש מס'  3יהיו 3 :מ' לכיוון
צפון ,דרום ומערב בעבור מיתקנים ומבנים המותרים לפי
תכנית המיתאר 0 ,מ' לכיוון מזרח ודרום (לחזית הכביש),
 0מ' לפרגולות בכל החזיתות.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים ,משרד אגף ההנדסה ,רח' שינקין  ,2גבעתיים
 .53299המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב .67012
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מושיק גולדשטיין
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הר/מק/1935/ב" ,שינוי לתכניות /1914א/410 ,1935 ,א ,כפיפות
לתכניות /1635א ,1993 ,1914 ,מק/1635/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר שמריהו  -גוש
 ,6671חלקות  203-201בשלמותן.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של שלושה מגרשים קיימים
ויצירת שני מגרשים חדשים במתחם בית הספר האמריקני
בכפר שמריהו ,בלא שינוי בסך כל זכויות הבניה ובמס' יחידות
דיור קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים; ב) שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית; ג) שינוי
של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח' בגין ,125
תל אביב ,טל'  ,03-7632585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
רש/מק ,"1062/איחוד חלקות ,רח' הטבק.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון ,רח' הטבק
 ,18רח' השפלה  - 2גוש  ,6415חלקות  756 ,755בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד שני מגרשים צמודים בלא
שינוי בזכויות הבניה ,על ידי :א) שינוי בינוי הקמת מבנה אחד
על מגרש מאוחד במקום שני מבנים על שני מגרשים נפרדים;
ב) קביעת קווי בניין למגרש המאוחד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון ,טל'  ,03-5401434ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין ,125
תל אביב ,טל'  ,03-7632603וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
מופקדת "תכנית מפורטת מס' רג/מק/1308/א" ,שינוי וכפיפות
לתכניות רג ,340/רג/340/ג ,3/רג/340/מק/ג ,28/רג/מק/340/ג,16/
רג/340/ג ,16/רג/340/ג ,16/1/רג/340/ג ,3/1/רג.1308/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' דב
פרידמן  - 2גוש  ,6109ח"ח  ;372גוש  ,6128חלקות 828 ,343
בשלמותן ,ח"ח  ;827גבולות התכנית :ממערב לרח' פרידמן ועד
גבול עיריית גבעתיים ,ובין רח' המעיין לרח' פרידמן.
מטרת התכנית :אישור טבלאות איזון בין בעלי הזכויות
בקרקע בלא שינוי בזכויות הבניה שבהוראות תכנית רג.1308/
עיקרי הוראות התכנית :טבלאות איזון והוראות תכנית
רג/מק 1/1308/לתא שטח מס' .1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
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

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק701/ג" ,שינוי לתכנית חד.701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' העבודה
 גוש  ,10041חלקה  57בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הבינוי לאפשר בניית שתי
יחידות דיור נפרדות שלא במבנה אחד; ב) תוספת יחידת דיור
אחת ,מ– 1יח"ד במצב מאושר ל– 2יח"ד במצב מוצע; ג) הקלה
בקו בניין צדי (דרומי) מ– 3.19במצב מאושר ל– 3.05במצב מוצע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2964
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל'
 ,04-6303728ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,רח' פל-ים  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה זבולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מס' זב/מק/6/ז ,"1/מפעל לגין בקיבוץ
יגור ,שינוי לתכנית מס' זב/6/ד ,תכנית המיתאר של קיבוץ
יגור.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ יגור  -גוש
 ,11357חלקה  26בשלמותה ,ח"ח  ;17 ,8 ,7 ,4גוש  ,11384ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת בניה קיימת במפעל לגין.
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  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
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הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון ,דואר כפר המכבי
 ,30030טל'  .04-8478105העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' פל-ים ,15
חיפה  ,33095טל' .04-8633447
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חכ/מק/23/נ ,"1/פיצול מגרש למגורים מנחלה  ,57חלקה ,26
גבע כרמל ,שינוי לתכניות חכ ,23/חכ/23/נ ,משח.16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבע כרמל  -גוש
 ,11900חלקה  26בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) פיצול נחלה מס'  ,57חלקה 26
ויצירת מגרש חדש למגורים בהסכמת בעלים; ב) קביעת קווי
בניין חדשים למגרש המפוצל לאזור המגורים בנחלה.
מטרת התכנית :א) באזור המגורים ביישוב כפרי של נחלה 57
בחלקה  26המסומן כתא שטח  A1שהופרד ממנו מגרש למגורים,
מותר יהיה להקים יח"ד אחת  +יח"ד קטנה הצמודה אליה,
בשטח של  55מ"ר ,הכל לפי תכנית חכ/23/נ ,שטח יח"ד לא יעלה
על  220מ"ר  60 +מ"ר שירות ,תותר תעסוקה לא חקלאית עד
 500מ"ר ומבנים חקלאיים ,הכל לפי תכנית חכ/23/נ; ב) במגרש
מגורים ביישוב (מגרש מפוצל) תותר הקמת בית מגורים אחד
בשטח שלא יעלה על  220מ"ר  60 +מ"ר שטחי שירות; ג) קווי
הבניין יהיו לפי המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד"נ חוף הכרמל ,טל' ,04-8136213
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
פל-ים 15א' ,חיפה ,טל'  ,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 מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' מכ/מק ,"765/שינוי לתכניות מכ ,300/מכ/300/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכסים ,רח' אורנים 38
 -גוש  ,11144חלקה  82בשלמותה ,ח"ח .136

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למצב
קיים :א) קו בניין אחורי מ– 3מ' ל– 0מ'  3 -מ' בהתאם למסומן
בתשריט; ב) קו בניין צדי ימני מ– 3מ' ל– 1.6מ'  3 -מ' בהתאם
למסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2מגדל הנביאים,
חיפה ,טל'  .04-8676296ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15ב,
חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ליאת פלד
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מ/מק ,"133/שינוי לתכנית מ.366/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר גליקסון  -גוש
 ,10069ח"ח  ;5-3גוש  ,10149ח"ח .82 ,21 ,19 ,18
עיקרי הוראות התכנית :עדכון תכנית מ 366/במטרה
לאפשר הקמת מרכז מזון ,כפר גליקסון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4677
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד"נ חפר ,טל'
 ,04-6177307ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,קרית הממשלה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' ,04-8616222
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' ענ/
מק ,"953/שינוי לתכניות מיתאר מס' ג ,400/ענ.125/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגרבייה -
גוש  ,8760חלקות  9 ,8בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בלא הסכמת
הבעלים לקרקעות הנכללות בתחום התכנית; ב) הרחבת דרך;
ג) שינוי גודל מגרש מינימלי; ד) שינוי קו בניין.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.7.2008ובילקוט הפרסומים  ,5835התשס"ח ,עמ' .4125
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א' ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מוחמד סובחי גבארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק,"1361/
שינוי לתכניות ש ,11/ש ,351/תרשצ.2/24/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,רח'
העלייה  -גוש  ,11307חלקה  55בשלמותה ,ח"ח .57
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון,
רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל'  ,04-6305522העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ש/מק/547/ה" ,שינוי לתכניות ש,17/
ש ,18/ש/במ ,547/ש/מק/547/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה  -גוש
 ,10071ח"ח .19-16
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
לצורך הרחבת דרך ,על ידי העתקת שצ"פ והצמדתו
למגרש ש.4/
(" )2תכנית מפורטת מס' ש/מק ,"1414/שינוי לתכניות ש/12/ב,
ש/12/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,רח'
המייסדים  - 52גוש  ,11304ח"ח .27
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עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין; ב) שינוי
הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני; ג) שינוי בחלוקת
שטחי הבניה בלא שינוי בשטח הבניה הכולל.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון,
רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל'  ,04-6305522העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252

ולבניה הוד השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מס' הר/מק/5/329/ו" ,שינוי
לתכנית הר.5/329/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
העובד הציוני  - 6גוש  ,6448חלקה .165
מטרת התכנית :שינוי והתאמת קווי הבניה כדי לאשר
מצב קיים בלא שינוי בשאר זכויות הבניה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבניה; ב) קווי
הבניה לחניה הקיימת כמופיע בתשריט; ג) בניה חדשה תהיה
לפי תכנית תקפה; ד) כל שאר הוראות התכניות המאושרות,
התקפות יישארו בעינן.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7קומה ב' ,הוד השרון ,45265
טל'  .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

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
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק/52/א,"13/
שינוי לתכנית הר/52/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,שכ' גני
צבי  -גוש  ,6443חלקות ,148-146 ,143 ,142 ,86 ,69 ,56 ,49-47
 ,265 ,264 ,158-155ח"ח .326 ,266 ,159 ,85 ,64 ,58 ,57
עיקרי מטרות והוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי
באזור מגורים א' ומגורים מיוחד .קו הבניין יהיה  3מ' במקום
 6מ'.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7קומה ב' ,הוד השרון ,45265
טל'  .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .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 הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' הר/מק/3/151/ה" ,שינוי
לתכניות הר/3/151/ג ,הר.1002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
השקמים  - 13גוש  ,6454חלקה .523
מטרת התכנית :א) הוספת יח"ד בלא תוספת זכויות בניה;
ב) הרשאה לכניסה ליחידות הדיור מתוך מרתף החניה; ג) שינוי
בינוי ועיצוב לחצרות אנגליות.
עיקרי הוראות התכנית :א) הוספת  3יח"ד בלא תוספת
זכויות בניה למגרש בן  1,550מ"ר לקבלת  5יחידות דיור מותרות,
סך הכל; ב) הרשאה לכניסה ליחידות הדיור מתוך מרתף החניה;
ג) שינוי בינוי ועיצוב לחצרות אנגליות ,על ידי התרת הנמכת
תחתית החצרות האנגליות עד למפלס  60ס"מ מעל רצפות
המרתפים ,תוך הגדלת עומקן מעבר ל– 1.5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון ,טל'
 ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יהוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יד/מק/1/2004/ד" ,כפיפות
לתכניות יד ,865/יד ,916/יד/במ ,1/2004/יד/מק/1/2004/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד-מונוסון  -גוש
 ,6809חלקה  3בשלמותה ,ח"ח  ;120 ,117גוש  ,6694ח"ח ,132
.207 ,193 ,133
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד של אי תנועה מייעוד
שטח ציבורי פתוח לייעוד דרך ,ומדרך לשטח ציבורי פתוח
בצומת הרחובות רמז ,מוצקין ושד' מנחם בגין.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יהוד ,רח' מרבד הקסמים  ,6יהוד .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' יב/מק."1/10/154/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,שד' העצמאות
פינת רח' הראשונים  -גוש  ,3516חלקות  43 ,42בשלמותן,
ח"ח  ;185 ,178 ,173 ,172 ,46-44 ,41-37 ,26-24גוש ,5133
ח"ח .19 ,14
מטרת התכנית :א) תוספת  10יח"ד בלא תוספת זכויות
בניה; ב) תוספת קומת מגורים; ג) איחוד מגרשים; ד) שינוי
בגאומטריה של השפ"פ בלא שינוי בשטחו.
(" )2תכנית מפורטת מס' יב/מק/220/ד".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,מתחם שכונה
ירוקה ממערב ,אזור המלאכה ממזרח ,חטיבת גבעתי מצפון
ומתחם בית העלמין מדרום  -גוש  ,3514חלקות ,73 ,72 ,27
 97 ,94-91 ,89-85 ,83-79 ,76בשלמותן ,ח"ח ,71 ,63 ,37-35
 ;131 ,126 ,122 ,115 ,112 ,110 ,106 ,98 ,78 ,74גוש  ,3515ח"ח
.121 ,118 ,39 ,37

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מטרת התכנית :תכנון מחודש של חלק מהשטח הכלול
בתב"ע יב220/ג ,באופן שיאפשר יצירת פארק שכונתי
שיחבר בין השכונה לפארק המתוכנן לאורך נחל יבנה.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלוקה של המגרשים
בתחום התכנית תוך שינוי צורתם ,גודלם ומיקומם ,תוך
שמירה על סך כל השטחים של כל הייעודים; ב) שינוי
הוראות בינוי ,לרבות הגדלת מס' הקומות המותרות
לבניה; ג) שינוי קווי בניין; ד) ניוד יח"ד בין מגרשי המגורים
השונים ,תוך שמירה על מס' יח"ד הכולל ושמירה על סך
כל השטחים המותרים לבניה; ה) שינוי חלוקת שטחי
הבניה למגורים בין אזורי מגורים ב ,ג ו–ד ,והתאמת
ההגדרות לנוהל מבא"ת.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה,
שד' דואני  ,3יבנה ,טל'  .08-9433383העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .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 יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
יב/מק ,"29/95/שינוי קווי בניין לצורך אישור קרוי לכניסה
למרתף החניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה  -גוש ,5739
חלקה  18בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי בקו בניין דרומי-קדמי מ– 5מ'
המותרים ל– ;0ב) שינוי בקו בניין מזרחי-צדי מ– 4מ' המותרים
ל– 0לפי התשריט ובתחום התוספת בלבד; ג) הגדלת אחוזי
תכסית מ– 40%המותרים ל–.56.4%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טל' ,08-9433383
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה
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מרחב תכנון מקומי לוד

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית בינוי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית בינוי מס' לד/מק ,"4/387/שינוי
לתכניות לד ,387/לד/מק ,3/387/תואמת לתכניות לד,1004/
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד  -גוש  ,4011ח"ח
.92 ,88
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בחלוקת המגרשים
בייעוד מגורים ושצ"פ הכלולים בתחום התכנית ,בלא שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) הגדלת מס' יחידות
הדיור שבתחום התכנית בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות
עיקריות; ג) אין כל שינוי נוסף בזכויות ובהוראות הבניה.
הערה :מבוקש בתב"ע כשב"ס במקום  126יחידות דיור 156
יחידות דיור בלא תוספת זכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,ת"ד  ,401לוד ,טל'
 .08-9279987העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אילן הררי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מפורטת מס'
רנ/מק ,"191/שינוי לתכניות אפ/191/ב ,אפ ,2000/רנ.10/

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' נת/מק."24/760/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,אזור התעשייה
קרית אליעזר ,רח' צבי שכטרמן  - 5גוש  ,8234חלקה 55
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קווי בניין; ב) ניוד שטחי
בניה בין הקומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4484
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קרית ספיר ,נתניה,
טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח'
השריון  -גוש  ,4259ח"ח .58 ,46 ,45 ,23
עיקרי הוראות התכנית :תיקון תוואי והרוחב המתוכנן של
רח' השריון (סמוך למפגש עם רח' צה"ל) לפי הביצוע בפועל.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .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 ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/מק."5/2003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,שכ'
גבעת טל  -גוש  ,5487חלקות  999-1בשלמותן; גוש ,5488
חלקות  999-1בשלמותן; גוש  ,5489חלקות  999-1בשלמותן;
גוש  ,5490חלקות  999-1בשלמותן; גוש  ,5498חלקות 999-1
בשלמותן
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין לממ"ד; ב) שינוי
הוראות בדבר קירוי הממ"ד בגג רעפים או בגג בטון.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי ראש העין

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' רנ/מק ,"142/מועדון ספורט ,שינוי לתכנית רנ/50/א.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת מיקום המגרש לספורט
ונופש כפי שנקבע בתכנית רנ/50/א במגרש למבני ציבור
ושצ"פ ,תוך צמצום השטח לספורט ונופש ,והרחבת השטח
לשצ"פ; ב) שינוי הוראות בינוי.

(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"1/6/189/שינוי לתכניות
רח ,5/189/רח/במ ,6/189/כפיפות לתכניות רח/2000/ב,1/
רח/2000/ג ,רח/2000/ג ,2/רח/2000/ח ,רח/מק/2000/ב,3/
רח/תמא.2/4/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4487

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' נוה
אלון  - 4גוש  ,3702חלקה  390בשלמותה.

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

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין למרפסות  -קדמי  1.80מ',
אחורי  3.50מ'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין.

משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"116/1/שינוי
לתכנית רצ ,1/1/כפיפות לתכנית תממ.21/3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ'
שער יפו-צריפין  -גוש  ,4236חלקה .6
עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנת דלק דרגה ב' ,על
ידי :א) קביעת הוראות בדבר הקמת תחנת דלק דרגה ב' לפי
ת/מ/א ;4/18/ב) קביעת הוראות בדבר קווי בניין בעבור
מיתקן שטיפה.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי;
ב) שינוי בקווי בניין למרפסות :קו בניין קדמי  1.80מ' ,קו
בניין אחורי  3.50מ'.
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק/34/2010/ה" ,שינוי לתכניות
רח/34/2010/א ,רח/34/2010/א ,1/רח/34/2010/ב ,רח/800/
א ,11/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק/2000/יב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
עמיאל רוז'נסקי ,ביל"ו ,חרל"פ ,הגורן  -גוש  ,3701ח"ח ;1
גוש  ,3702חלקות  350 ,349בשלמותן; גוש  ,3703חלקה 1340
בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי בינוי מאזור למרכז עסקים
ותחבורה ואזור לבנייני ציבור שבתכנית רח/34/2010/
א 1/לאור שינוי מיקום התחנות וביטול החניון התפעולי;
ב) שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחרת,
בלא הגדלת סך כל השטחים העיקריים המותרים בתחום
התכנית ובמסגרת המותר; ג) שינוי בחלוקת שטחי השירות
בלי לשנות את סך כל שטחי השירות בתחום התכנית;
ד) התאמת ייעוד הקרקע להגדרות שבנוהל מבא"ת.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בינוי; ב) שינוי בחלוקת
שטחי הבניה המותרים באופן שסך כל שטחי המסחר
והמשרדים יהיה  46,662מ"ר ,בלא הגדלת סך כל השטחים
העיקריים המותרים בתחום התכנית ,במסגרת המותר;
ג) שינוי בחלוקת שטחי השירות בלי לשנות את סך כל
שטחי השירות בתחום התכנית; ד) קביעת הנחיות לביצוע
להתאמת הבינוי לפי תכנית זו.
(" )3תכנית מיתאר מס' רח/מק/4/1103/ד ,"1/שינוי לתכניות
רח/163/א ,רח/מק/4/1103/ד ,כפיפות לתכניות רח/2000/
ב ,1/רח/מק/2000/ב ,3/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' מרדכי
בשיסט  - 1גוש  ,3696חלקה  127בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי לרח'
בשיסט למבנה המסחרי בלבד ,כך שיהיה  0מ' במקום 6
מ'; ב) שינוי במרחק הקבוע בין מבנה המגורים למבנה
המסחר ,כך שיהיה  8.80מ' במקום  9.80מ'; ג) אין כל שינוי
נוסף בזכויות ובהוראות בניה.
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(" )4תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"42/950/שינוי לתכנית
רח ,950/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק,1950/
רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא ,2/4/רח/
תמא.38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' צבי
ארליך  - 4גוש  ,3655חלקה  143בשלמותה.
מטרת התכנית :א) תוספת יח"ד ,מ– 2יח"ד ל– 6יח"ד בלא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב) תוספת קומה
כך שיהיה ניתן לבנות  2קומות  +עליית גג במקום  2קומות.
תוספת אחוזי בניה כפי שניתן לבקש בהקלה  6%ו–,2.5%
כך שיהיו סך הכל  58.5%בחלקה; ג) שינוי בקו בניין אחורי;
ד) שינוי גודל מגרש מינימלי; ה) קביעת זכויות והוראות
בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד ,מ– 2יח"ד ל–6
יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;
ב) תוספת קומה ,כך שיהיה ניתן לבנות  2קומות  +עליית
גג במקום  2קומות .תוספת אחוזי בניה כפי שניתן לבקש
בהקלה  6%ו– ,2.5%כך שיהיו סך הכל  58.5%בחלקה;
ג) שינוי בקו בניין אחורי; ד) שינוי גודל מגרש מינימלי;
ה) קביעת זכויות והוראות 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,טל' .08-9392293
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"16/17/13/שינוי
לתכנית חש/במ.17/13/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רשפון  -גוש
 ,8921חלקה  ;492שטח התכנית 492 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות בינוי ,תברואה,
איכות סביבה להקמת בריכת השחייה ומיתקניה ,הכל בלא
תוספת שטחים; ב) קביעת הוראות תפעול בדבר תברואה
ואיכות סביבה לבריכת השחייה הפרטית; ג) קביעת קווי
בניין לבריכת השחייה הפרטית; ד) לקבוע הוראות תפעול
לבריכת השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות,
ולעמוד בתנאי התברואה.
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(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"17/17/13/שינוי
לתכנית מקומית חש/במ.17/13/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב רשפון  -גוש
 ,8921חלקה  ;8שטח התכנית 495 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות בינוי ,תברואה,
איכות סביבה להקמת בריכת השחייה ומיתקניה ,הכל בלא
תוספת שטחים; ב) קביעת הוראות תפעול בדבר תברואה
ואיכות סביבה לבריכת השחייה הפרטית; ג) קביעת קווי
בניין לבריכת השחייה הפרטית; ד) לקבוע הוראות תפעול
לבריכת השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות,
ולעמוד בתנאי התברואה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל'  ,09-9596505וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .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 חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"38/12/שינוי לתכניות
שגפ ,81/משמ ,46/חש ,10/10/חש ,11/10/חש.15/10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בצרה  -גוש
 ,8975חלקה  ;23שטח התכנית 8.6 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בינוי למיקום
מבנה המגורים בנחלה והקמת בריכת שחייה; א) קביעת
קו בין מבני מגורים  0מ' או  5מ'; ב) הקמת בריכת שחייה
פרטית בתחום אזור המגורים בנחלה; ג) הבטחת תנאי
בריאות ואיכות סביבה להקמה ותפעול בריכת השחייה
הפרטית; ד) קביעת הוראות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6134התש"ע.
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"25/21/שינוי
לתכניות חש ,7/21/חש ,10/10/חש.11/10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר נטר  -גוש ,8966
חלקה  ;4שטח התכנית 22,298 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בהוראות בינוי בנחלה
על ידי העברת  80מ"ר שטח עיקרי ממבנה אחד בנחלה
למבנה שני ,בלא שינוי בסך כל זכויות הבניה המותרות,
סך הכל שטח עיקרי  450מ"ר; ב) קביעת מרחק בין מבני
המגורים  0או  5מ' לפחות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6103התש"ע.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

(" )3תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק ,"26/21/שינוי
לתכניות חש ,7/21/חש.10/10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר נטר  -גוש ,8966
חלקה  ;61שטח התכנית 0.741 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הנחיות לבניית בריכת
שחייה פרטית בתחום התכנית; ב) קביעת הוראות בינוי;
ג) קביעת הוראות ותנאים לבריאות ואיכות סביבה נאותים
להקמה ותפעול בריכת השחייה הפרטית; ד) קביעת קווי
בניין לבריכת השחייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6134התש"ע.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון

מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים של
מגרשים ,בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) שינוי
בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי
הקרקע ,על ידי )1 :שינוי ייעוד קרקע משצ"פ ושב"צ;  )2שינוי
ייעוד קרקע משב"צ לשצ"פ; ב) שינוי בקו בניין צד למבנה
ציבור מ– 4מ' לפי תכנית עח/7/63/א ל– 3מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4687
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טל' ,09-8981661
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788466וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
רן אידן
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר
מרחב תכנון מקומי קסם

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3530/שינוי
לתכניות אפ/17/658/א ,ממ ,17/658/ממ ,840/כפיפות לתכנית
תמא.2/4/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
על/מק ,"26/487/הרחבת שטח למוסדות ציבור ,צפריה ,שינוי
לתכנית גז/3/487/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפריה  -גוש ,6837
חלקות  60 ,59בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) הגדלת שטח למבני ציבור על חשבון שטח ציבורי
פתוח; ג) שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.1.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע ,עמ' .3638
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק לוד ,ת"ד  ,15כפר חב"ד  ,72915טל'  ,073-2230666וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנשה משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק לוד
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' עח/
מק ,"18/63/כפיפות לתכניות עח ,200/עח/7/63/א ,תמא,35/
תממ ,21/3/תרשצ.3/70/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת חן  -גוש ,8499
חלקות  105 ,81 ,73 ,72בשלמותן ,ח"ח  ;101 ,100גוש  ,9065חלקה
 53בשלמותה ,ח"ח .56 ,52

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'לג'וליה ,קואורדינטה
 ,195/850Xקואורדינטה  ;673/350Yגוש  ,7508חלקות ,187 ,184
 188בשלמותן.
מטרת התכנית :קביעת חלוקה בין  3החלקות ושינויים
בקווי הבניין ובזכויות הבניה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גבולות החלקות;
ב) שינוי מרווחי הבניה; ג) איחוד וחלוקה בהסכמה; ד) קביעת
הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'
 .03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה קסם
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מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שהם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שה/מק13/9/69/א" ,שינוי
לתכניות גז/במ ,10/69/שה ,13/9/69/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם  -גוש ,4616
ח"ח  ;86 ,68-63גוש  ,4617חלקות  94-78 ,67בשלמותן ,ח"ח -29
 ;77 ,70 ,68 ,66-52 ,44 ,31גוש  ,6846ח"ח  ;88 ,79גוש  ,6848ח"ח
 ;3 ,1גוש  ,6849ח"ח .49
שכונת כרמים  -דברי הסבר :התכנית מציעה במסגרת
איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים ובינוי חדש של השטח בלי
להוסיף לסך השטח הקיים למגורים ובלי לשנות את סך כל
אחוזי הבניה :א) התכנית מעמידה את מס' יחידות הדיור על
 643יח"ד; ב) התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים
בלא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה בכל ייעוד ובלי לשנות
את השטח הכולל לכל ייעוד; ג) התכנית מסדירה (באמצעות
איחוד וחלוקה) את המצב התכנוני ופריסת המגרשים סביב
שצ"פ מרכזי בלב השכונה; ד) התכנית מסדירה באמצעות
איחוד וחלוקה את מערך הדרכים בשכונה; ה) התכנית מוסיפה
קומה באזור מגורים ב'; ו) התכנית מגדילה תקן החניה ל–2
מכוניות ליח"ד וקובעת חובת חניה תת–קרקעית באזורי מגורים
ב' ו–ג'; ז) סך כל השטח המבונה במצב המוצע (בלי להתחשב
בהגדלת המ"מדים) זהה לשטח המבונה במצב המאושר.
עיקרי הוראות התכנית :באזור מגורים א' )1 :איחוד
וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע ,מס' יחידות הדיור
יהיה ( 39במקום  42במצב הקיים) .שטח מגרש מינימלי יהיה
 250מ"ר .שינוי בחלוקת שטחי הבניה ,כך ששטח עיקרי ליח"ד יהיה
 180מ"ר (במקום  135מ"ר במצב הקיים);  )2באזור מגורים ב':
איחוד וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע ,מס' יחידות הדיור
יהיה ( 197במקום  105במצב הקיים) .תוספת קומה ושינוי
בחלוקת שטחי בניה בהתאם לטבלת זכויות והוראות הבניה
בסעיף  5להלן .קביעת חובת חניה במרתף ( 2מקומות חניה לכל
יח"ד) והוראות הבניה בסעיף  5להלן .קביעת חובת חניה במרתף
( 2מקומות חניה לכל יח"ד);  )3באזור מגורים ג' :א) איחוד
וחלוקה מחדש כאשר במצב המוצע יופחת מס' המגרשים ומס'
יחידות הדיור יעמוד על ( 407במקום  573במצב המוצע); ב)
קביעת חובת חניה במרתף ( 2מקומות חניה לכל יח"ד);  )4הסדרת
מערכת הדרכים והסדרי החניה בכל תחום התכנית באמצעות
איחוד וחלוקה מחדש;  )5הסדרה (באמצעות איחוד וחלוקה)
של שטחי הציבור הפתוחים כפארק מרכזי בלב השכונה ,פס
ירק בכניסה לשכונה ,לאורך שד' עמק איילון;  )6שינוי חלוקת
שטחי הבניה המותרים בתכנית ,בהתאם לאזורי המגורים.
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים
של מגרשים כאשר אין בתכנית שינוי בסך השטח הכולל של
כל ייעוד קרקע ובסך כל השטחים המותרים לבניה (למעט
הגדלת שטחים ציבוריים); ב) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית
בת–תוקף לצורכי ציבור; ג) קביעת מס' יח"ד בלא הגדלת סך
כל השטחים המותרים לבניה לשימוש עיקרי; ד) שינוי בקווי
בניין ובבינוי בכל אזורי הבניה למגורים ותוספת קומה באזור
מגורים ב' ,ושינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים;
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ה) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית בלי לשנות
את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית; ו) הגדלת תקן
החניה למגורים לפי תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות
חניה) ,וקביעת חניה תת–קרקעית.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שהם ,רח' האודם  ,63ת"ד  ,1שהם ,טל' .03-9723060
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
גיל ליבנה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שהם
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' בר/מק ,"2/266/שינוי
לתכנית בר.266/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית ברנר
 גוש  ,2645ח"ח  ;2גוש  ,3657חלקות 188-185 ,180 ,175-5 ,2בשלמותן; גוש  ,3679חלקות .51 ,50 ,45-43 ,38 ,37 ,15
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקת השטח בלא הסכמת
הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים
ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין; ב) שינוי
קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקת השטח בלא
הסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של
המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין;
ב) ביטול זיקות הנאה הרשומות בחלקות הקיימות ורישום
זיקות ההנאה בהתאם לתכנית בר ;266/ג) שינוי קו בניין קדמי,
צדי ואחורי בכל תחום התכנית ,למעט קווי הבניין בגבול זכות
דרך סטטוטורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע ,עמ' .3639
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון
ולבניה שרונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת הצ/מק ,"322/1-4/שינוי
לתכניות הצ/מק130/1-4/ז ,הצ130/1-4/ג ,הצ100/1-4/א,
הצ ,135/1-4/הצ ,200/1-4/הצ130/1-4/א ,הצ.3/17/1 ,130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה-צורן ,רח'
כצנלסון  ,12קואורדינטה  ,191.800 ,191.650 :Xקואורדינטה :Y
 ;686.700 ,686.500גוש  ,7815ח"ח  ;363 ,356 ,211שטח התכנית:
 562מ"ר.
מטרת התכנית :הגדרת קו בניין קדמי נקודתי לפי מצב
קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין קדמי-דרומי-
נקודתי לסככה מ– 5מ' ל– 0.6מ' לפי מצב קיים; ב) שינוי
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת לקומה ,מ–100
מ"ר ל– 120מ"ר בלי לשנות את סך כל השטח הכולל; ג) קביעת
הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון
ולבניה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור תעשייה פולג ,נתניה,
טל'  .09-8636012העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית שאן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"47/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש ,22914
חלקה  111בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי סעיפים המגבילים בניה
בקו בניין צדי ואחורי מ– 3מ' לקו  .0גבול המגרש לפי
התשריט; ב) שינוי בקו בניין.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מטרת התכנית :הסדרת מבנה ציבורי קיים בשצ"פ.
(" )2תכנית מפורטת מס' בש/מק ,"52/6995/שינוי לתכנית
ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש ,22920
חלקה  19בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי-צפוני וקו בניין
צדי דרומי לקו .0
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה ,ת"ד  ,1בית שאן,
טל'  04-6489436העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ז'קי לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
מופקדת "תכנית מפורטת מס' טה/מק/ג ,"15/6847/שינוי לתכנית
ג.6847/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15005
חלקה  4בשלמותה; גוש  ,15044חלקה  1בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין לפי תשריט; ב) מתן
לגיטימציה לבריכה קיימת; ג) שינוי בהוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טל' .04-6506508
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 הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה
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מרחב תכנון מקומי כרמיאל

מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/כר."1/143/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחי ציבור; ב) הקצאת
מגרש לצורך הקמת מועדון נוער שכונתי; ג) קביעת הנחיות
אדריכליות.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה כרמיאל ,שד' קק"ל  ,100טל'  .04-9085681העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
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"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עכו ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת "תכנית מס' עכ/מק."18/

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' נצ/מק ,"1134/שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16527
ח"ח .11
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניה והגדרת מגרש
מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.2.2010ובילקוט הפרסומים  ,6071התש"ע.
(" )2תכנית מפורטת מס' נצ/מק ,"1151/שינוי לתכנית ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16508
חלקה  125בשלמותה ,ח"ח .131
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לקווי בניין ,כיסוי קרקע
וגובה הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע.
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  ,04-6459203וכן
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת

2056

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרום למתחם
הטניס ,ממערב לעוקף עכו (כביש מס'  )4וממזרח לגני ריזוואן
ושכ' נווה ספיר בגוש  ,18030ח"ח .22
מטרת התכנית :לאפשר הקמת מיתקני ספורט אתגרי
בגובה רב.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהנחיות בינוי ועיצוב
אדריכליים  -גובה מותר ,מס' קומות וגובה גדר בלא שינוי
בשאר ההוראות.
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  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עיריית עכו ,רח' ויצמן  ,35עכו ,24100
טל'  .04-9956111-2שעות קבלת קהל :בימים א' ,ב' ,ג' ,ה'
בשעות  ,13.00-8.00ביום ג' בשעות  .18.00-16.00המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו
מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קצרין מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/קצ,"5/6998/
שינוי לתכנית ג 6998/בתוקף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קצרין ,רובע קדמה ,רח'
תדהר  - 33גוש  ,201000חלקה בהסדר (חלק מ– ;)79מגרש .2
מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי התשריט; ב) הגדלת
שטח התכסית ב– 20מ"ר בלא שינוי באחוז הבניה הכללי.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קצרין ,מרכז איתן ,קצרין ,טל'
 .04-6969664המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שמואל בר לב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה קצרין
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"76/08/שינוי
לתכנית ג.8273/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין  -גוש ,12205
ח"ח .50
מטרת התכנית :הקטנת קווי הבניין הקבועים בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .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 גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גא/מק ,"72/09/תחנת דלק ,שינוי קו בניין בכאוכב ,שינוי
לתכניות ג ,15607/ג.6597/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאוכב  -גוש ,17677
ח"ח .6-4
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת גובה
המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4020
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סלאם חאמד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק ,"154/שינוי
לתכניות ג ,14991/ג/גל/מק.106/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ עין חרוד
איחוד  -גוש  ,23106ח"ח .25 ,23 ,20 ,19 ,17
מטרת התכנית :ניוד שטחים בלא שינוי בסך כל השטח
המוקצה לכל ייעוד קרקע ,במטרה להקצות שטח לבניית מבנה
הסעדה ושירות למתחם האירוח הכפרי.
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  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,ד"נ גלבוע ,18120
טל'  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גלבוע
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/גמ ,"373/13274/בועינה נוג'ידאת,
הקטנת קו בניין קדמי.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בועינה נוג'ידאת -
גוש ( 17545מוסדר) ,ח"ח .48
מטרת התכנית :א) שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית;
ב) איחוד מגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4497
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/גמ ,"365/13725/עוזיר ,מתחם
ע8-א ,איחוד וחלוקה של מגרשים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עוזיר (אל בטוף) -
גוש ( 17480מוסדר) ,חלקות  25-23בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
כל הבעלים; ב) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; ג) שינוי
הוראות בניה בדבר בינוי; ד) קביעת הבינוי והתשתיות
במתחם.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש"ע ,עמ' .3642
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר
תבור ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508555וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל מזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק,"215/
שינוי לתכנית ג.17260/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שמיר  -גוש ,13414
חלקות  39-36 ,34 ,27 ,24 ,23 ,21 ,19 ,11 ,9 ,7 ,6 ,3בשלמותן ,ח"ח
 ;22 ,8 ,2גוש  ,13419ח"ח .20 ,17-15 ,11-9
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קו בניין הקבוע בתכנית
ג 17260/באזורים בהם שטח שייעודו מגורים גובל עם שפ"פ
או שצ"פ.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל'
 .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל' .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 הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל התחתון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז,"07/12003/
שינוי לתכנית ג.12003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה אילון
תבור  -גוש  ,17082ח"ח .24 ,7
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין ל–.0
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל,
טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת
עילית ,טל' .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 יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/מק ,"12/181/שינוי
לתכנית גב"ת.181

(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"14/287/שינוי לתכנית מק/
יז.02/287/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשייה קדמת
גליל  -גוש  ,15243חלקה  131בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחוזת ברק  -גוש
 ,17784ח"ח .124

מטרת התכנית :שינוי בקו בניין.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין ותכסית -
התאמה למצב קיים.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התש"ע ,עמ' .1139

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש ,19384
חלקה  45בשלמותה.

(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"01/1921/שינוי לתכנית
ג.1921/

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט;
ג) גודל מגרש מינימלי מ– 400מ"ר ל– 371מ"ר; ד) הרחבת
דרך.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חג'אג'רה  -גוש
 ,17583חלקה  1בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינויים בקווי בניין; ב) שינויים
בהוראות הבינוי והקלה במס' קומות מותר ,מ– 3קומות
ל– 4קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4022
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"01/2512/שינוי לתכנית
ג.2512/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חג'אג'רה  -גוש
 ,17581ח"ח .8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4692
(" )4תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"19/6874/שינוי לתכנית
ג.6874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כעביה  -גוש ,10345
ח"ח .37 ,36
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ,ושינוי
בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6076התש"ע ,עמ' .2560
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גלג ,"15/10/12460/שינוי לתכניות
ג ,12460/גלג.13/06/12460/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19322
חלקות  260 ,197 ,196 ,59בשלמותן ,ח"ח ,33 ,32 ,25 ,24 ,13
 ;58 ,57 ,55 ,48 ,47 ,44-41 ,38 ,37מגרשים לפי תצ"ר ,159
 ,221 ,190 ,189שלם  ,161.158ח"ח.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמה.
(" )2תכנית מפורטת מס' גלג ,"23/10/16773/שינוי לתכניות
ג ,12907/ג ,13071/ג ,16773/ג.7240/

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ג/לג ,"60/08/6671/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג ,6671/ג ,668/ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19315
חלקה  90בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבניין בהתאם
למסומן בתשריט; ב) הקטנת מרחק בין שני מבנים נפרדים
מ– 6מ' ל– 4מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5956התשס"ח ,עמ' .4080
(" )2תכנית מפורטת מס' גלג ,"14/10/9631/שינוי לתכניות
ג ,12908/ג ,9631/גלג.72/08/9631/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא  -גוש ,19418
חלקה  26בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה בהסכמת הבעלים;
ב) שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4023
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גלג ,"16/10/12906/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג ,668/ג.9169/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19314
חלקה  8בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי המסומן
בתשריט; ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי; ג) שינוי בתכסית
קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4693
(" )2תכנית גלג ,"53/08/13071/שינוי לתכניות ג,12907/
ג ,13071/ג ,6761/ג.7240/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש ,19384
.128 ,38 ,37 ,34 ,5
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.11.2008ובילקוט הפרסומים  ,5872התשס"ט ,עמ' .577
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל'  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין; ב) ניוד אחוזי
בניין בלא שינוי בסך כל אחוזי בניה (הגדלת שטחי שירות);
ג) הגדלת תכסית; ד) קביעת הוראות בניה.
(" )2תכנית מס' /8מעמק ,"92/14431/שינוי לתכנית /8ג.14431/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17384ח"ח .131 ,124 ,122 ,100 ,48 ,47 ,21
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהסדרי התחבורה לפי
נספח בתשריט.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טל' .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 לב הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת אישור "תכנית
מפורטת מס' גלג ,"20/10/12906/שפורסמה בעיתונים ביום
 08/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ'  ,837שינוי
לתכניות ג ,12906/ג ,668/ג.9169/

הודעה בדבר אישור תכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19318
חלקה  109בשלמותה.
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%
התכנית האמורות נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' ,04-6746741
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן 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"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /4מע/מק ,"56/9607/שינוי לתכניות /4ג,12251/
/4ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16874
ח"ח  ;2מגרש .2/25
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' /7מע/
מק ,"54/7609/שינוי לתכנית /7ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאהל ,שטח
בנוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין דרומי ומערבי
לפי תשריט; ב) שינוי מס' מבנים מותר במגרש; ג) התוויית זיקת
הנאה למעבר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2984
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,טל'
 ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ראפע חג'אג'רה
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"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מג/מק,"20/2010-
שינוי לתכנית ג.12656/

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גורן  -גוש ,18615
ח"ח .7

על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1ת"ד  ,494מעלות,
טל'  .04-9978030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,מושב מעונה ,טל' .04-9979659
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית
.17000

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

עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטחים בין שני
ייעודים (מגורים ושטח למבני משק) בלא שינוי בסך הכולל
בכל ייעוד ובלא שינוי באחוזי הבניה המותרים לפי ת.ב.
ג 12656/המאושרת; ב) שינוי קווי בניין בתחום המגרש לפי
תשריט מצב מוצע.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכניות נקודתיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית נקודתית מס' מנ/מק ,"4510/שינוי לתכנית
ג.5419/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות  -גוש ,18407
ח"ח  ;14 ,13מגרש  175בשלמותו מתכנית ג.5419/
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 4מ',
שינוי קו בניין אחורי מ– 5מ' ל– 2.5מ'.
(" )2תכנית נקודתית מס' מנ/מק ,"2910/שינוי לתכנית ג,10422/
כפיפות לתכניות תמא ,35תממ ,2שינוי .9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות  -גוש ,18774
חלקה  8בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין ,תוספת שטחי שירות
והוספת יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי בעבור
סככת חניה 0 ,מ' במקום  5מ'; ב) הוספת יח"ד במבנה אחד;
ג) הגדלת תכסית הקרקע מ– 40%ל– ;55%ד) הגדלת שטחי
השירות בגין הוספת יח"ד מ– 15%ל– ;24%ה) שינוי קו
בניין צדי-אחורי אפס ,בעבור מבני עזר; ו) שינוי קו בניין
צדי שמאלי מ– 3מ' ל– 2.7מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית נקודתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית נקודתית מס' מנ/
מק ,"4207/חלוקה ושינוי קווי בניין (מגרש  )4בחלקה 45/18674
 מעיליא ,שינוי לתכנית ג.6296/השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעיליא  -גוש ,18674
חלקה  45בשלמותה ,ח"ח .132
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי במגרש (45/4
 )D45בגוש  18674במעיליא ,מ– 3מ' לקו בניין קדמי אפס (.)0
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.6.2008ובילקוט הפרסומים  ,5870התשס"ט.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1ת"ד  ,494מעלות,
טל'  ,04-9978030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'
 ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' מה/מק ,"4/5746/שינוי
לתכנית ג.5746/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב כרם בן זמרה
 גוש  ,14267ח"ח .29 ,27 ,26 ,11עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד קרקע ממגורים
למגורים ביישוב כפרי ,ממבנה משק חקלאי למגורים
ביישוב כפרי בלא שינוי בשטח הכולל בכל ייעוד קרקע;
ב) שינוי קווי בניין שנקבעו בתכנית מס' ג 5746/המאושרת
בנחלה ( 87קו בניין בצד שמאל מ– 5מ' ל– 2מ' ,קו בניין בצד
ימין מ– 4מ' ל– 1מ').
(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' מה/מק ,"3/12851/שינוי
לתכנית ג.12851/

2061

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מירון  -גוש
 ,13689ח"ח .24 ,1
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין :קדמי  -מ– 5מ'
ל– 2.7מ' ,אחורי  -מ– 4מ' ל– 1.7מ' ,צדי ימני  -מ– 4מ' ל–,1.7
 1.0מ' (לפי התשריט) ,צדי-שמאלי נשאר בלא שינוי.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרום הגליל ,ת"ד  ,90000דואר צפת  ,13110טל'
 ,04-6919806פקס' .04-6987734
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עמית סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' שג/מק,"11/10/
שינוי לתכנית מאושרת ג.10552/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאבול  -גוש ,19601
ח"ח .130 ,66-63
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של חלקות קיימות
בלא הסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה ,ת"ד  ,377טמרה ,טל'
 .04-9868670העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל

2062

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אופקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' /23מק ,"2069/שינוי לתכנית /23
במ.3/60/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' שפירא,
רח' ישי  - 28גוש  ,39632חלקה  ;118מגרש  732מתב"ע
/23במ.3/60/
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
(" )2תכנית מפורטת מס' /23מק ,"2070/שינוי לתכנית
.22/101/02/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' מישור
הגפן ,שלב ב' ,כמסומן בתשריט בקו כחול  -גושים
( 39570 ,39569 ,39568 ,100212/1בחלקם).
עיקרי הוראות התכנית :א) תיקון קווי בניין :אחורי מ– 6מ'
ל– 4מ' וצדי מ– 4מ' ל– 3מ'; ב) שינוי בהגדרת חומרי גמר
וגגות הבתים.
(" )3תכנית מפורטת מס' /23מק ,"2071/שינוי לתכנית
.89/102/03/23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,רח' דדו 14
 גוש  ,39551חלקה .37עיקרי הוראות התכנית :א) תיקון קווי בניין :אחורי מ– 20מ'
ל– 7מ'; ב) קו בניין צדי בלא שינוי.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אופקים ,שד' הרצל  ,38אופקים  ,80300טל'
 .08-9928542העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע
 ,84100טל' .08-6863791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה גרינגולד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אופקים
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

ולבניה אילת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /2מק ,"477/על תכנית
זו חלות כל הוראות תכנית מס' /2 ,214/03/2מק ,417/למעט
השינויים הכלולים בתכנית זו.

התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת,
בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ,בית עיריית אשדוד ,הקריה ,ת"ד  ,28אשדוד,
טל'  ,08-8545318-9פקס'  .08-8677810העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל' .08-6263795

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בסך השטחים המיועדים
לשירות מעל ומתחת לקרקע לכל מגרש בלי לשנות את הסך
הכל המותר באופן הזה :ממגרשים  109-100העברת שטח
שירות על–קרקעי בשיעור של  150מ"ר למגרש  601למעל הקרקע,
ממגרשים  112-110העברת שטח שירות על–קרקעי בשיעור של
 90מ"ר למגרש  601למעל הקרקע ,ממגרש  687העברת שטחי
שירות מתחת לקרקע בשיעור של  800מ"ר למגרש  ,601ממגרש
 602העברת שטח מתחת לקרקע בשיעור של  800מ"ר למגרש
 601מתחת לקרקע ,ממגרש  603העברת שטח מתחת לקרקע
בשיעור של  800מ"ר למגרש  601מתחת לקרקע.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,שחמון ,רובע ;6
שטח התכנית 17.007 :דונם.

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת ,רח' חטיבת הנגב ,ת"ד  ,14אילת ,טל'
 .08-6367114העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד ,68
באר שבע  ,84100טל' .08-6263820
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אילת
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשדוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /3מק ,"2100/שינוי
לתכנית  ,6/108/03/3שינוי חלק מתכנית  ,78/101/02/3כפיפות
לתכניות /3 ,101/02/3מק/3 ,2099/מק.2095/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע ח' ,רח'
מבוא השרביטן  - 9גוש  ,2188חלקות  ;69 ,42שטח התכנית:
 8.857דונם.
מטרת התכנית :תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
של שטחי ציבור ,שב"צ ושצ"פ לקביעת גבולות חדשים למגרש
בית הכנסת ,בלא שינוי בשטח הכולל של המגרש ושינוי קווי
בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים;
ב) שינוי בקו בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/4מק ,"2207/שינוי לתכניות /4מק.96/101/02/4 ,2128/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכ' ברנע,
שד' יצחק רבין  -גוש  ,1242חלקה  ,23ח"ח  ;27 ,26גוש ,1237
חלקות  ,37 ,29 ,27ח"ח  ;33 ,31 ,20 ,5 ,3גוש  ,1934ח"ח .140
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך לצורך הסדרת גישה
לכלי רכב כולל אוטובוסים לבתי ספר.
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות :א) שינוי ייעוד משצ"פ לדרך; ב) שינוי ייעוד
ממבנים ומוסדות ציבור לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.11.2009ובילקוט הפרסומים  ,6033התש"ע ,עמ' .964
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי ,אשקלון,
טל'  ,08-6792366ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,קרית הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'
 ,08-6263784וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בני וקנין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' /5מק ,"2385/שינוי לתכניות /5במ,185/
/5מק.2093/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות ד,
רח' צבי לוריא  - 15גוש ( 38399בהסדר).
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' ,52
חד–משפחתי בודד באזור מגורים א' (בנה ביתך) ,על ידי:
א) העברת שטח שירות ( 22מ"ר) מעל מפלס הכניסה אל
מתחת למפלס הכניסה הקובע ,ו– 2מ"ר משטח עיקרי לשטח
שירות מעל מפלס הכניסה; ב) שינוי בקווי הבניין :קדמי
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מ– 5מ' ל– 2.9מ' בעבור קורות בטון עם תמיכה המהווים חלק
בלתי נפרד מהקונסטרוקציה ועיצוב אדריכלי של הבית.
צדי  -מ– 3מ' ל– 2.7מ' ו– 2.58מ'; ג) שינוי הוראות בדבר
בינוי ועיצוב אדריכלי בדבר גובה ועיצוב גדרות וצורת הגג;
ד) הגדלת תכסית מרבית.
(" )2תכנית מס' /5מק ,"2571/שינוי לתכנית .28/104/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
תעשייה ,רח' יצחק נפחא  - 32גוש  ,38049חלקות ,13 ,12
ח"ח  ;51 ,49גוש  38051לא מוסדר.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות תכנית במגרשים
מס'  97 ,93באזור מלאכה ותעשייה זעירה ,על ידי :א) שינוי
בקווי הבניין הקדמי מ– 10מ' ל– 0מ'; ב) שינוי הוראות
בדבר בינוי בנושאים האלה :אורך החזית המינימלי
המחייב לבניה בקו בניין קדמי  0.0וקביעת מבנים להריסה;
ג) הגדלת שטח בניה בקומת הקרקע תוך העברת זכויות
הבניה מקומה א'.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע,
טל' .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

מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית מיתאר להסדרת
קווי הבניין בהתאם לקיים בפועל במגרש מס'  600השייך
לחברת מקורות באזור התעשייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4027
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,2ת"ד  ,15באר שבע,
טל'  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רוביק דנילוביץ'
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /8מק."2111/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שתולים  -גוש ,2514
חלקה  31בשלמותה ,ח"ח .47
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין צדי ואחורי
להקמת שטחי שירות.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה ,אזור התעשייה ,באר
טוביה ,טל' .08-8509771

בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-שהואצלה לי על ידי שר הפנים ,הנני מאשר
את תכנית מס' /5מק ,"2491/שינוי וכפיפות לתכנית .202/03/5

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה שמאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

עיקרי הוראות התכנית :א) העברת  5מ"ר משטח עיקרי
לא מנוצל לשטח שירות אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת;
ב) שינוי בקווי בניין.

מרחב תכנון מקומי להבים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' רמות,
רח' אברהם אמיר ,חלקי גוש  ;38246מגרש  5033בהתאם לתכנית
 ;202/03/5גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הגדלת מרתף ושינויים בקווי בניין.

אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' /5מק,"2541/
שינוי לתכנית מפורטת מס' .140/102/02/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח' י.
גרשפלד  -גוש ( 38051לא מוסדר); גוש  ,38064ח"ח .28
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הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה להבים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' /16מק ,"2019/שינוי לתכנית
.4/101 /02/16
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :להבים  -גוש ,400547
חלקה  1בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) יצירת מגרש בעבור מתחם
המיועד למרכז קונגרסים וירידים ,כולל מלון ומגרש
בעבור שטח ציבורי פתוח המהווה תחום הפרדה בין
ייעוד מגורים לייעוד התיירותי-מסחרי; ב) פירוט והרחבה

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

של התכליות במגרש התיירותי-מסחרי הכלול בתב"ע;
ג) קביעת הוראות ,זכויות והגבלות בניה; ד) חלוקת שטח
התכנית למגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הוראות
בדבר חלוקה ורישום.

אחרונות ,באר שבע ,טל'  .08-6230966המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות אחרונות ,באר שבע,
טל' .08-6230966

(" )2תכנית מפורטת מס' /16מק ,"2020/כפיפות ושינוי
לתכניות /16 ,103/03/16 ,1/101/02/16במ ,205/כפיפות
לתכניות /16מק.2/101/02/16 ,2012/

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :להבים ,שכ' חדשה,
רח' ורדית  - 11 ,9גוש  ,100465חלקות 222 ,220 ,185
בשלמותן ,ח"ח  ;116מגרשים  1742 ,1426בשלמותם מתכנית
/16מק ;2012/מגרש  1744בשלמותו.
מטרת התכנית :הגדלת שני מגרשי מגורים א' על ידי
רצועת שצ"פ ביניהם.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד קרקע משצ"פ
למגורים א'; ב) קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים
ולשטחי שירות; ג) קביעת הנחיות ומגבלות בניה ,כולל
שינוי קו בניין צדי מזרחי במגרש  ;1742ד) קביעת תנאים
לבניית בריכת שחייה פרטית; ה) קביעת תנאים להוצאת
היתר 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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה להבים ,טל'  .08-9554777העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ת"ד ,68
באר שבע ,טל' .08-6296434
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אליהו לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה להבים
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת "תכנית מפורטת מקומית
מס' /7מק ,"2564/שינוי לתכנית .299/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסיפה ,שכ'  - 16גוש
( 100073לא מוסדר) ,גוש ( 100073ישן) ,חלקה ( 11ישנה).
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים; ב) שינוי קו בניין כמסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .קבלת קהל,
בימים ב' ,ה' ,בשעות .13.30-8.00 :כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' /7מק ,"2122/שינוי לתכנית מפורטת .3/140/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב זרועה; מגרש
.220
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין לצורך
הסדרת מצב קיים ,במקום  4מ' יהיה  2.5מ'; ב) קביעת קווי בניין
אחוריים ל– 2.5מ' ו– 1.40מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.1.2009ובילקוט הפרסומים  ,5923התשס"ט.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים ,שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות
אחרונות ,באר שבע ,טל'  ,08-6230966וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מקומיות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מקומית מס' /6מק ,"2111/מושב שדה משה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שדה משה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בחלוקת אזור המגורים
בנחלה  41במושב שדה משה ,על ידי איחוד וחלוקה
מחדש בהסכמה ,וכן שינוי בקווי בניין.
(" )2תכנית מקומית מס' /6מק ,"2139/קיבוץ כפר מנחם ,שינוי
לתכנית  135/03/6בכפר מנחם.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנחם  -גוש
 ,2707חלקות  ,36-34 ,27ח"ח .37
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בחלוקת אזור המגורים,
מבני ציבור ,שפ"פ ודרכים ,על ידי איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמה ,וכן שינוי בקווי בניין.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
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בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,ד"נ שקמים  ,79835טל'  .08-8500705העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע  ,84100טל'
.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

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,1.2.2011
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליזה חדש ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 2527-10-10

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

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

אלי סלמן בע"מ

ובעניין פירוק חברת נפקון טכנולוגיות ייצור בע"מ ,ח"פ
.51-126774-2

(ח"פ )51-214372-8

והמבקשים :רותי חג'ג' ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או
תומר דוד ,מרח' בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר ( 2קומה  ,)25בני ברק ,51201
טל'  ,03-9190530פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.10.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.1.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,23.1.2011
בשעה .18.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליזה חדש ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19219-10-10

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,11.00במשרדה של החברה ,רח'
התאנה  ,283אורה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי סלמן ,מפרק

כרמון מדעי החיים בע"מ
(ח"פ )51-345668-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.2.2011בשעה  ,10.00אצל גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,במשרדה הרשום של החברה,
מרכז עזריאלי ( 1בניין עגול) ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אמיר הלוי ,עו"ד ,מפרק

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת זיואל פיתוח והנדסה בע"מ ,ח"פ
.51-225330-3
והמבקשים :סרגיי קובלצ'וק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או תומר דוד ,מרח' בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר ( 2קומה  ,)25בני ברק
 ,51201טל'  ,03-9190530פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.2.2011בשעה .9.30
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פיצפון ניהול מעונות בע"מ
(ח"פ )51-256725-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15.3.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי נקר ,מרח' עמל
 ,48ת"ד  ,4162רעננה  ,43659למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

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

תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,11.00במשרד עו"ד קנטור ושות',
רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת 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

אלי נקר ,עו"ד ,מפרק

פתרונות יוסף בע"מ
פיצפון ניהול מעונות בע"מ
(ח"פ )51-256725-6

(ח"פ )51-352765-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
העמל  ,48רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי נקר ,עו"ד ,מפרק

פולונזה שיווק ומסעדות בע"מ
(ח"פ )51-335438-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,16.00ברח' הנחושת  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פיק ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

ר.נ.נ.ה .ארצית (רשת נכסי נדל"ן הארצית) בע"מ
(ח"פ )51-224898-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,20.2.2011בשעה  ,12.00אצל שלמה שפיר-פורת ,עורכי דין,
מגדל אלרוב ,שד' רוטשילד  ,46תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף מאיו ,מפרק

אקונקו בע"מ
(ח"פ )51-422069-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמי עזר ,ת"ז ,317872414
מרח' מודיעין  ,287פרדס חנה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נעמי עזר ,מפרקת

אקונקו בע"מ
(ח"פ )51-422069-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,12.00ברח' פינס  ,8רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מוטי פרץ ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
מודיעין  ,287פרדס חנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעמי עזר ,מפרקת

אקסייט מערכות אלקטרו-אופטיות בע"מ

במד  -ביקורת מערכות ובקרת מידע בע"מ

(ח"פ )51-182386-6

(ח"פ )51-410848-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

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

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב דרגי ,ת"ז ,011173630
מרח' פיק"א  ,9פתח תקוה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זאב דרגי ,מפרק

א.י גילה יועצים בע"מ
(ח"פ )51-408241-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,8.00ברח' שיר השירים
 ,164אלקנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד יעקב גילה ,מפרק

במד  -ביקורת מערכות ובקרת מידע בע"מ
(ח"פ )51-410848-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פיק"א ,9
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב דרגי ,מפרק

אורי רובין בע"מ
(ח"פ )51-448440-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי רובין ,ת"ז ,057161531
מרח' גולדנברג  ,18חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי רובין ,מפרק

אורי רובין בע"מ
(ח"פ )51-448440-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
גולדנברג  ,18חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי רובין ,מפרק
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אברך הנדסה בנין ופיתוח ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-197439-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.2.2011בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,שד' פל
ים  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גדות ,מפרק

אי.אי .טקק בע"מ
(ח"פ )51-389768-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.2.2011בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בשד' פל
ים  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גדות ,מפרק

כללית פלוס בע"מ
(ח"פ )51-209798-1
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2011בשעה  ,9.30במשרדי חברת חיון
מחשבים בע"מ ,רח' האומנות  ,4נתניה .42504
על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה ,הצגת דוח על מצב עסקיה ומינוי מפרק לעסקי
החברה.
			

דניאל ורדי ,עו"ד

			

בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

נאות אור פתח תקווה בע"מ

שיל"ת א.י.ד.י הפצה ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-242103-3

(ח"פ )51-405647-2

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,9.30במשרדי עו"ד ליפא מאיר
ושות' ,רח' איתמר בן אב"י  ,4תל אביב.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

על סדר היום :החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של
החברה ,הצגת דוח על מצב עסקיה ומינוי מפרק לעסקי
החברה.
דניאל ורדי ,עו"ד
			
			

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.3.2011בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח' קפלן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין קרניאל ,עו"ד ,מפרק

בא כוח החברה

קבוצה ב.ר.מ.א .לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-247322-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' משה
לוי ,11 ,ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל דמול ,עו"ד ,מפרק

סוהו-טק בע"מ
(ח"פ )51-345098-1

פרזיה תיקונצ'יק בע"מ
(ח"פ )51-407210-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד משה ,מרח' עטרות ,10
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד משה ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,13.00ברח' דניאל פריש
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון אפיק ,עו"ד ,מפרק

מיסטרלוג בע"מ
(ח"פ )51-398971-5

פרזיה תיקונצ'יק בע"מ
(ח"פ )51-407210-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2011בשעה  ,19.00ברח' עטרות  ,10תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד משה ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,12.00ברח' סירקין 15א,
גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

רנר הפקות בע"מ
(ח"פ )51-354268-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,ברח'
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הגיא  ,62הר אדר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רן דיקשטיין ,מפרק

סלים קובטי ,עו"ד ,מפרק

אימפריאל סופטריי מערכות בע"מ

י.ג.י .טכנולוגיות רפואיות בע"מ

(ח"פ )51-304203-6

(ח"פ )51-261621-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.2.2011בשעה  ,8.00ברח' האוניה ,27
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,9.00ברח' כיכר הבימה
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוז כפיר ,מפרק

מיטל קינן ,עו"ד ,מפרקת

ד.א.צ.י קבלנות ופיתוח 2008

ד"ר דב ורנר

(ח"פ )51-410938-8

(ח"פ )51-334142-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,15.00ברח' יגאל אלון ,120
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,10.00ברח' האר"י ,7/6
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה בלוך-אקרמן ,עו"ד ,מפרקת

וינוגורה בע"מ
(ח"פ )51-343314-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מוריס רובין ,עו"ד ,מפרק

ליבוביץ ושות'  -שרותים חשבונאיים בע"מ
(ח"פ )51-080379-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,8.00ברח' אפרים קישון
 ,20באר יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,10.00ברח' יפו  ,97מרכז כלל,
משרד  ,823ירושלים ,אצל עו"ד יעקב אברהמס ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

איתמר אורן ישראלי ,מפרק

שמואל ליבוביץ ,מפרק

אדם וקהילה בע"מ

אחים שקואי שרות רכב מרכזי בע"מ

(ח"פ )51-389560-7

(ח"פ )51-281576-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,17.00ברח' פסגת ההרים ,10

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2011בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אורן כמוס,
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ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

רח' חיים סירני  ,9חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,76
חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי זימרן ,מפרק

גאסן דיאמונדס (ישראל) בע"מ

סרטי אוראל בע"מ

(ח"פ )51-025035-0

(ח"פ )51-421046-7

יצחק שקואי
			

יעקב שקואי

דוד שקואי
מפרקים

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,12.00במשרד עו"ד עופר
אבנון עופר ושות' ,רח' הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דן עופר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
בית ש.ק.ל ,.רח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
זיו שפר ,עו"ד ,מפרק

מיכאל ברקוביץ
(ח"פ )51-324345-1

בי.סי.בי (אלדו) השקעות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-253197-1

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,9.00ברח' המעפילים ,102
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מיכאל ברקוביץ ,מפרק

אנטיס מערכות בע"מ
(ח"פ )51-214165-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יגאל תורן היבלר ,מפרק

קוקונט שיווק בע"מ
(ח"פ )51-317351-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2011בשעה  ,14.00ברח' מנחם בגין ,132
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאה בורנשטיין ,מפרקת

פמילי מדיקל סרביסס בע"מ
(ח"פ )51-385056-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר א' שוב ,מרח' יגאל ידין
 ,33רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ד"ר א' שוב ,מפרק
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מעלות דרוג קרנות נאמנות בע"מ

מ.ל.ס בע"מ

(ח"פ )51-368162-7

(ח"פ )51-078227-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2011בשעה  ,17.00במשרדה הרשום
של החברה ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות',
מרכז עזריאלי  ,1בניין העגול ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,16.00ברח' הבונים  ,2רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר הלוי ,עו"ד ,מפרק

אפרת הדמיה אבחנתית בע"מ
(ח"פ )51-225326-1

אשר סטולר ,מפרק

ג .לייטרסדורף יועצים בע"מ
(ח"פ )51-324939-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
נחל ניצנים  ,8/6בית שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד דרוטמן ,מפרק

שירותים והדברות  )1998( 2000בע"מ
(ח"פ )51-263775-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,11.00אצל המפרק ,שד'
שאול המלך  ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף לפלר ,עו"ד ,מפרק

אליניט הנהח"ש בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
בנבנישתי  ,18ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא לייטרסדורף ,מפרק

מאיר ועודד מכונות מזון בע"מ
(ח"פ )51-198371-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד דרכי ,ת"ז
 ,0555087616רח' פנינת הים  ,17/4ראשון לציון  ,75409למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עודד דרכי ,מפרק

(ח"פ )51-340131-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מאיר ועודד מכונות מזון בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.2.2011בשעה  ,18.00ברח' מיכל פוחצ'בסקי ,26
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-198371-0

אורית עמר ,מפרקת
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(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,10.00ברח' פנינת הים
 ,17/4ראשון לציון  ,75404לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד דרכי ,מפרק

א.ב .פרח פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-338734-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אדמונד בר בע"מ
(ח"פ )51-379848-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי דמרי ,ת"ז ,029450814
רח' הזוהר  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רמי דמרי ,מפרק

אדמונד בר בע"מ
(ח"פ )51-379848-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,14.00ברח' הזוהר  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי דמרי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,17.00ברח' ואן גוך ,12
אשדוד  ,77661לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פרח בשר ,מפרק

דה קונסטרוקציה בע"מ
(ח"פ )51-358012-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא דובר ,ת"ז ,029537073
מרח' שמואל הנגיד  ,6רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא דובר ,מפרק

דה קונסטרוקציה בע"מ
(ח"פ )51-358012-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

א.ב .פרח פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-338734-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרח בשר ,ת"ז ,053649059
מרח' ואן גוך  ,12אשדוד  ,77661למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פרח בשר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,13.00ברח' שמואל הנגיד
 ,6רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא דובר ,מפרק

א.ר.י.מ .יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-342707-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ליפשיץ ,ת"ז
 ,045653730מרח' נורדוי  ,11קרית אתא ,למפרק החברה.

2073

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

תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' עמנואל
זמיר  ,8קומה  ,4פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל לבון ,מפרק

דלבן בע"מ

א.ר.י.מ .יעוץ והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-313156-5

(ח"פ )51-342707-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.3.2011בשעה  ,10.00במשרדי רו"ח גסר-רשפי
ושות' ,רח' בר אילן  ,9רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,12.00ברח' נורדוי  ,11קרית
אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב ליפשיץ ,מפרק

אלן מדיקל טכנולוג'יס (אי.אמ.טי ).ישראל בע"מ
(ח"פ )51-179016-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,16.00אצל הרצוג ,פוקס,
נאמן ושות' ,עורכי דין ,ברח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

אלן מדיקל טכנולוג'יס (אי.אמ.טי ).ישראל בע"מ
(ח"פ )51-179016-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפת נושים סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  )4(327ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-על אסיפה אחרונה של
הנושים בחברה הנ"ל ,שתתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה ,16.30
אצל הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,עורכי דין ,ברח' ויצמן  ,4בית
אסיה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל רשפי ,רו"ח ,מפרק

תפארת חיים ניהול ( )1990בע"מ
(ח"פ )51-149613-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2011בשעה  ,9.00ברח' שלמה המלך ,41
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון הלרמן ,מפרק

"מניפה" יוזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-214297-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2011בשעה  ,9.00ברח' דקל  ,3מכבים-
רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
משה לוי ,מפרק

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ג.ג.ח.נ .נאמנות בע"מ
ד.ל.ג .ייזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-183947-4

(ח"פ )51-289783-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.3.2011בשעה  ,9.00ברח' ז'בוטינסקי  ,35רמת

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

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

חגי ניברון ,מפרק

עיגול התנועה בע"מ
קס.אי.אל בע"מ

(ח"פ )51-419295-4

(ח"פ )51-298685-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,12.00ברח' מושב חניאל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רז קליין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.3.2011בשעה  ,14.00במשרדי חברת
 ,HeinzבכתובתHayes Park, Hayes, Middlesex UB4 8AL, :
 ,United Kingdomלשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

קרבן תכנון ויעוץ בע"מ
(ח"פ )51-060264-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2011בשעה  ,14.00בשד' פלי"ם  ,2חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דפנה אלבאז הרשקוביץ ,מפרקת

ד .רייק אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-334792-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2011בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' המלאכה
 ,4אזור תעשיה לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל רייק ,מפרק

א .רייק אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-334795-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2011בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' המלאכה
 ,4אזור תעשיה לוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

טעמי אינטרנשיונל מזון בע"מ
(ח"פ )51-347155-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,10.00ברח' מסילת ישרים
 ,10ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פישר ,מפרק

אוורגרין שוקי הון בע"מ
(ח"פ )51-238801-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,12.00במשרד צמח ,שניידר
ושות' ,עורכי דין ,רח' ראול וולנברג  ,2רמת החייל ,תל אביב,
טל'  ,03-7684300לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב בר-זיק ,עו"ד ,מפרק

א .פרר יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-378599-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,11.00אצל צלרמאיר,
פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר ,טולידאנו ושות' ,עורכי דין ,רח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,קומה  ,11תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אייבן פרר ,מפרק

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי כהן ,עו"ד ,מפרקת

טקסידו אחזקות ( )1992בע"מ

נור ,י.ב .בניה ,יזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-167619-9

(ח"פ )51-248693-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.2.2011בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,דרך מנחם
בגין  ,154בית קרדן ,קומה  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,10.00ברח' אלמדינה ,כפר
קאסם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת ולר ,עו"ד ,מפרקת

עאמר עאדל ,מפרק

שוקי קלפר סוכנות לביטוח ( )2000בע"מ

גני גאולת רמות בע"מ

(ח"פ )51-329023-9

(ח"פ )51-373383-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,8.00ברח' בן מימון ,13
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,11.00ברח' מסילת ישרים
 ,10ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושה קלפר ,מפרק

דוד פישר ,מפרק

שאול ביטקובר בע"מ

ר.ל .פוקוס בע"מ

(ח"פ )51-052586-8

(ח"פ )51-300652-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' הרברט סמואל  ,36חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.3.2011בשעה  ,9.00ברח' המלך יהויכין
 ,16/4אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שיפמן לאוניד ,מפרק

צבי גולן ,עו"ד ,מפרק

ירוק עד אאוט דור דיזיין בע"מ

אישטנאם סחר ויבוא בע"מ

(ח"פ )51-384908-3

(ח"פ )51-414244-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2011בשעה  ,13.00ברח' רוטשילד ,15
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.3.2011בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה

ילקוט הפרסומים  ,6187ח' בשבט התשע"א13.1.2011 ,

 ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2011בשעה  ,11.00ברח' לינקולן ,20
מגדל רובינשטיין ,קומה  ,16תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

פורמטיב שיווק ( )1988בע"מ

אם לא יהיה מניין חוקי באסיפה הנ"ל ,תידחה האסיפה
ליום  ,17.3.2011בשעה  ,11.00והיא תהיה חוקית בכל מספר של
נוכחים.

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-132527-6
(בפירוק מרצון)

יצחק רונן ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.3.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנרקיס
 ,15אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה בן–יעקב ,מפרק

ח.ח.י .קבלנים בע"מ
(ח"פ )51-283791-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2011בשעה  ,10.00ברח' ביאליק  ,3חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יעל רגב ,עו"ד ,מפרקת

לשדה  -אוכל בריאות בע"מ
(ח"פ )51-394916-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.3.2011בשעה  ,12.30ברח' רוטשילד ,15
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי כהן ,עו"ד ,מפרקת

יאפיניו בע"מ
(ח"פ )51-305379-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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ב.ר .הבירה שירותי ניהול ( )2009בע"מ
(ח"פ )51-425487-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,12.00ברח' ההסתדרות
 ,18ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עובדיה גבאי ,עו"ד ,מפרק

יולנדה השקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-262484-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,12.00ברח' ההסתדרות ,18
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון גבאי חן ,עו"ד ,מפרקת

גולדן פדר בע"מ
(ח"פ )51-362793-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2011בשעה  ,12.00ברח' קפלן  ,2תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם ניזרי ,עו"ד ,מפרק
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פינגווין פאפי בע"מ

טראנסמדיה הום וידאו בע"מ

(ח"פ )51-424147-0

(ח"פ )51-197247-3

(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת משרתו של מפרק בפירוק מרצון

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה
שהתקיימה ביום  27.12.2010הוחלט על הפסקת משרתו של
ליאון אדרי ,ת"ז  ,067561985כמפרק החברה ,ובמקומו מונה
משה אדרי ,ת"ז  ,067561993מרח' יהונתן  ,13תל אביב.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן אביב ,ת"ז ,022537476
רח' פולג  ,106ראש העין ,למפרק החברה.
ערן אביב ,מפרק

ליאון אדרי

טראנסמדיה הום וידאו בע"מ
(ח"פ )51-197247-3

סמסין סחר בינלאומי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-211473-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אדרי ,ת"ז ,067561993
מרח' יהונתן  ,13תל אביב ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי סיימון ,ת"ז
 ,015977580מרח' זרחין  ,10רעננה ,למפרק החברה.
אלי סיימון ,עו"ד ,מפרק

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

שיפוצי א.ב .ירושלים בע"מ
(ח"פ )51-290939-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2011בשעה  ,12.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' רבי עקיבא  ,70בני ברק  ,51274לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלברט ביטון ,מפרק

בנגול ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-408958-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.2.2011בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,35רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר הורוביץ ,מפרק
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ע.מ היילייט תאורה בע"מ
(ח"פ )51-392229-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדנה אשכנזי ,משד'
בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר  ,2בני ברק ,טל'  ,03-5705192למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדנה אשכנזי ,עו"ד ,מפרקת

אלקיים  -עוז בע"מ
(ח"פ )51-203891-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחלי אלקיים,
מ"ר  ,42652מרח' העמל  ,1אזור התעשייה המערבי ,בית שמש
 ,99000למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחלי אלקיים ,עו"ד ,מפרקת

קלריון מובייל בע"מ
(ח"פ )51-410271-4
(בפירוק מרצון)

אור פלסט  2004בע"מ
(ח"פ )51-349662-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26.12.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
רונן בן חמו ,מרח' העצמאות  ,9חיפה ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן בן חמו ,רו"ח ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29.12.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמתי נוה ,ת"ז  ,024261992ממשרד עו"ד נוה ,קנטור ,אבן–הר,
מגדלי עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,דרך מנחם בגין ,132
תל אביב  ,67025למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמתי נוה ,עו"ד ,מפרק

ג.ש.י.מ .החזקות בע"מ
(ח"פ )51-267330-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29.12.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
שטקל ,ת"ז  ,024872301מרח' ענבר  ,7מודיעין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה שטקל ,מפרק

מנפאואר  -מילואות בע"מ
(ח"פ )51-264274-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף שימשי ,ממשרד
עורכי דין בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ,קיבוץ יגור  ,30065למפרק
החברה.

אקו אנרגיה חימום בע"מ
(ח"פ )51-436116-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה סרגוסי ,מרח'
קרן היסוד  ,27ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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סי יו מולטימדיה בע"מ

.1

השותף המוגבל שלומי מרקו ,ת"ז  ,034563908מרח'
איילון  ,22אלפי מנשה ,ישקיע סך  50,000ש"ח
בשותפות ובכך יהיה סך השקעתו הכולל בשותפות
 200,000ש"ח וחלקו בקרן;2.00% :

.2

השותף המוגבל עופר אלפר ,ת"ז  ,031931751מרח'
הירדן  ,8הרצליה ,ישקיע סך  50,000ש"ח בשותפות
ובכך יהיה סך השקעתו הכולל בשותפות 200,000
ש"ח וחלקו בקרן.2.00% :

(ח"פ )51-418654-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר אורני-דוד ,ת"ז
 ,32794778מרח' משגב עם  ,5גבעתיים  ,53396למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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תמר אורני-דוד ,מפרקת

א.ז .אתגר ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-331511-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26.12.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עידן מרום ,מרח' דרויאנוב  ,5תל אביב  ,63143טל' ,03-5280002
פקס'  ,03-5280001למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ג.

לאחר ביצוע השינויים האלה ,הרכב הקרן וחלקם של
השותפים יהיה כדלקמן:
.1

השותף גולד פיש ניהול קרנות והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,514120377הוא שותף כללי בשותפות ,וחלקו בקרן;1.5% :

.2

השותף המוגבל המרכז לפתרונות שגויים בע"מ  -סך
השקעה 1,218,000 :ש"ח ,חלקו בקרן;12.18% :

.3

השותף המוגבל אדמידן בע"מ  -סך השקעה2,088,000 :
ש"ח ,חלקו בקרן;20.88% :

.4

השותף המוגבל ג.ר.י .יאן בע"מ  -סך השקעה:
 2,088,000ש"ח ,חלקו בקרן;20.88% :

.5

השותף המוגבל פזורילה בע"מ  -סך השקעה:
 1,218,000ש"ח ,חלקו בקרן;12.18% :

.6

השותף המוגבל חן אלטשולר  -סך השקעה469,500 :
ש"ח ,חלקו בקרן;4.695% :

.7

השותף המוגבל גילעד אלטשולר  -סך השקעה:
 469,500ש"ח ,חלקו בקרן;4.695% :

.8

השותף המוגבל קלמן שחם  -סך השקעה469,500 :
ש"ח ,חלקו בקרן;4.695% :

.9

השותף המוגבל אילנה שחם  -סך השקעה469,500 :
ש"ח ,חלקו בקרן;4.695% :

 .10השותף המוגבל רוני בר–בנין  -סך השקעה210,000 :
ש"ח ,חלקו בקרן;2.10% :
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 .11השותף המוגבל ארנון לוי  -סך השקעה 250,000 :ש"ח,
חלקו בקרן;2.50% :

גולדפיש ניהול קרנות והשקעות שותפות מוגבלת

 .12השותף המוגבל אייל גל  -סך השקעה 200,000 :ש"ח,
חלקו בקרן;2.00% :
 .13השותף המוגבל עופר זרמון  -סך השקעה150,000 :
ש"ח ,חלקו בקרן;1.50% :

(ש"מ )55-023265-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים בשותפות המוגבלת ,כמפורט להלן.
השינויים בפועל יבוצעו במועד החלוקה וחישוב הרווחים
הקרוב או במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחריו:
א .השותף הכללי המפורט להלן יפדה חלק מהשקעתו
בשותפות המוגבלת:
השותף הכללי גולד פיש ניהול קרנות והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,514120377מרח' תש"ח  ,2תל אביב ,יפדה סך  100,000ש"ח
מתוך השקעתו בשותפות המוגבלת .יתרת סכום השקעתו
בשותפות לאחר הפדיון יהיה 150,000 :ש"ח וחלקו בקרן.1.5% :
ב .השותפים המוגבלים המפורטים להלן ישקיעו סכומים
נוספים (יגדילו את השקעתם) בשותפות המוגבלת ויהיו
זכאים לאחוז בכספי החלוקה בשותפות המוגבלת כמפורט
להלן:
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 .14השותף המוגבל שלומי מרקו  -סך השקעה150,000 :
ש"ח ,חלקו בקרן;2.00% :
 .15השותף המוגבל עופר אלפר  -סך השקעה150,000 :
ש"ח ,חלקו בקרן;2.00% :
 .16השותף המוגבל יריב גנון  -סך השקעה 150,000 :ש"ח,
חלקו בקרן.1.50% :
				
			

זיו אברהמי ,עו"ד
בא כוח השותפות
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תיקון טעות
במינוי ממונה סביבה שפורסם בילקוט הפרסומים ,6162
התשע"א ,עמ'  ,1166במספר ת"ז שלצד ערן יגיל ,במקום
" "63823149צריך להיות "."23823149
(חמ )3-4105
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