רשומות

ילקוט הפרסומים
6278

יי ב א ב ה ת ש ע ״ א

 10ב א ו ג ו ס ט

עמוד
הודעה ע ל אישור ארכיון כארכיון ציבורי

2011

עמוד

5960

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה ,חוק מס רכוש וקרן
פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(

5960

מינוי חברים בהנהלת הקרן למימון תובענות
ייצוגיות

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החיקוקים האמורים
ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה -
5962
מעצרים(

5960

מינוי והסמכת ממונים לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט

מינוי יושב ראש הוועדה הממנה לפי חוק נכסים של
נספי שואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות
סיוע והנצחה(

5960

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,ולפי חוק בתי דין מינהליים

5960

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק
הנכים )תגמולים ושיקום( ולפי חוק בתי דין
מינהליים

5960

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי
חוק העונשין

5961

מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות
הציבור )הגבלות לאחר פרישה(

מינוי אחראי על בירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל 5960

רשימת חוקרי הוצאה לפועל
הכרזות ע ל התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות
ההגנה )שעת חירום(
הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים(

ואבק מזיק..

5962

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד :הממשלה

5963
5964

הארכת השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות
ומידות

5964

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב(

5964

מינוי ועדת בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים
)בחינת רישוי(
הודעה ע ל אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה
5961

5964
5965

הודעה ע ל תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות
מטפחים

5965

הודעות בדבר מינוי מנהלי ארנונה )באר שבע ,ירכא(5965 .
5961
5961
5962

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

5965

הודעות בתי הדין הרבניים

6006

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

6016

הודעות מאת הציבור

6017

ה ו ד ע ה ע ל אישור ארכיון כ א ר כ י ו ן ציבורי

רני נויבואר ,ת״ז  - 027426188נציגת היועץ המשפטי
לממשלה ,במקומה של מרים אילני .
4

לפי חוק הארכיונים ,התשט״ו1955-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק הארכיונים ,התשט״ו-
 , 1955שהועברה אלי  ,אני מאשר את גנזך קידוש השם  -מכון
לתיעוד מחקר והנצחה ,כארכיון ציבורי.
כ״ב בתמוז התשע״א ) 24ביולי (2011
)חמ (3-4251
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ס״ח התשט״ו ,עמי  ;14התשמ״א ,עמי .152
י״פ התשט״ו ,עמי .639
2

1

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-3845
יעקב נאמן
שר המשפטים
4

י״פ התשס״ח ,עמי .3850

1

מינוי יושב ר א ש ה ו ו ע ד ה ה מ מ נ ה

2

לפי חוק נכסים של נספי שואה )השבה ליורשים והקדשה
למטרות סיוע והנצחה( ,התשס״ו2006-

מינוי יושב ר א ש ל ו ו ע ד ה ל מ ת ן היתרים
לפי חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו 12-לחוק שירות הציבור
)הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ״ט , 1969-אני ממנה את רפאל
כרמל ,ת״ז  ,052166253שופט של בית משפט מחוזי ,ליושב ראש
הוועדה למתן היתרים לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
1

כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-180
יעקב נאמן
שר המשפטים
1

ס״ח התשכ״ט ,עמי .144

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  44ו)45-א() (1לחוק נכסים של
נספי שואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(,
התשס״ו , 2006-לאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט
העליון ועם הוועדה לבדיקת מינויים ,אני ממנה את השופט
בדימוס ,מנחם נאמן ,ליושב ראש הוועדה הממנה שלפי החוק
האמור.
1

תוקף המינוי לחמש שנים.
כ״ד בתמוז התשע״א ) 26ביולי (2011
)חמ (3-2628
יעקב נאמן
שר המשפטים
1

ס״ח התשס״ו ,עמי .202

מינוי א ח ר א י ע ל בירור ת ל ו נ ו ת נ ג ד ר ש מ י

מינוי יושבת ר א ש מ ו ת ב ל ו ו ע ד ו ת ע ר ע ו ר

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז1967-

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

הוצאה לפועל
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד)א( לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ״ז , 1967-אני ממנה את השופט )בדימוס( שמואל חמדני,
לאחראי על בירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל ,לפי החוק
האמור.
אי באב התשע״א ) 1באוגוסט (2011
)חמ (3-1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
ס״ח התשכ״ז ,עמי ;116התשע״א ,עמי .930
1

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י) 1950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-ובהתייעצות
עם נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את השופטת עדי חן
ברק ,שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת הערעור
לפי החוק האמור ,במחוז חיפה.
1

2

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-321
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חברים ב ה נ ה ל ת הקרן ל מ י מ ו ן ת ו ב ע נ ו ת ייצוגיות
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו2006-

1

2

בתוקף סמכותי לפי סעיף )27ב( לחוק תובענות ייצוגיות,
התשס״ו , 2006-אני ממנה את המפורטים להלן ,לחברים
בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות )להלן  -הנהלת
הקרן( ,לפי סעיף  27לחוק האמור:

ס״ח התש״י ,עמי .162
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90

1

דרור ארם ,ת״ז  - 058019225נציג הממונה ע ל הגבלים
עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח-
 , 1988במקומו של קובי גולדברג ;
2

3

מינוי יושבת ר א ש מ ו ת ב ל ו ו ע ד ו ת ע ר ע ו ר
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולב[ )להלן  -החוק( ,וסעיף 5
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-ובהסכמת נשיאת
1

2

1

2

3

ס״ח התש״ס ,עמי .293
ס״ח התשמ״ח ,עמי .128
י״פ התשס״ח ,עמי .3850

5960

1

2

ס״ח התשי״ט ,עמי .276
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

בית המשפט העליון ,אני ממנה את השופטת עדי חן ברק,
שופטת ש ל בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדות הערעור
לפי החוק ,במחוז חיפה.

או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו ,לרבות כל פלגיה
וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה ש ל התאחדות זו ,היא
התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011

הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב לפני ,באמצעות היועץ המשפטי למערכת
הביטחון ,בתוך  14ימים מיום שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

תוקף המינוי לשלוש שנים.
)חמ (3-323

י׳ בסיוון התשע״א ) 12ביוני (2011
)חמ (3-1080

יעקב נאמן
שר המשפטים

אהוד ברק
שר הביטחון

מינוי ח ב ר ה ב ו ו ע ד ה לעניין פטור מ ח ו ב ת דיווח
לפי חוק העונשין ,התשל״ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 368ד)ו( לחוק העונשין ,התשל״ז-
) 1977להלן  -החוק( ,אני ממנה את אפרת שיימן  -גרינבוים,
ת״ז  ,016429508נציגת פרקליט מחוז חיפה )פלילי( ,לחברה
בוועדה לעניין הפטור מחובת דיווח ,במחוז חיפה ,והיא תשמש
כיושבת ראש הוועדה בהתאם לחוק.

הכרזה ע ל התאחדות בלתי מותרת

1

כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-3720

1

יעקב נאמן
שר המשפטים
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;322התש״ן ,עמי  ;10התשע״א ,עמי .80

בתוקף סמכותי לפי תקנה )(1)84ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום() 1945 ,להלן  -תקנות ההגנה( ,ולאחר שהשתכנעתי כי
הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור
והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות
המכונה ״אלקאעדה בארצות המגרב האיסלאמי״ או ״אלקאעדה
AQ1בארצות המע׳רב האסלאמי״ או ״M - A L Q A E D A IN THE
1

 " L A N D S OF T H E ISLAMIC M A G H R E Bאו " A Q I M - A L Q A E D A

ר ש י מ ת חוקרי ה ו צ א ה ל פ ו ע ל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 68א לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ״ז , 1967-ועל פי המלצת הוועדה הממליצה  ,אני מודיע
על צירופם של הרשומים מטה לרשימת חוקרי הוצאה לפועל :
1

לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,

2

3

אבו חטאום עלאא ,ת״ז 025873605
שחר סרור ,ת״ז 025021544
מיכל דוידי ,ת״ז 031457997

IN ISLAMIC M A G H R E B״ או ״תנטי׳ם אלקאעדה בבלאד
אלמע׳רב אלאסלאמי״ או" S o c i a l f J i a>_1ל צ 1־ y>sjווצ״1ל»^׳׳
או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו ,לרבות כל פלגיה
וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה של התאחדות זו ,היא
התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב לפני ,באמצעות היועץ המשפטי למערכת
הביטחון ,בתוך  14ימים מיום שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
י׳ בסיוון התשע״א ) 12ביוני (2011
)חמ (3-1080
אהוד ברק
שר הביטחון

סמיר חדאד ,ת״ז 023467848
תוקף המינוי לשלוש שנים.
1

כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-1121

1

2

3

יעקב נאמן
שר המשפטים
ס״ח התשכ״ז ,עמי  ;116התשע״א ,עמי .78
י״פ התש״ע ,עמי .4515
י״פ התשע״א ,עמי .4192

ע״ר  ,1945תוסי  ,2עמי .855
הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות(  ,אני מרשה בזה את עובד רשות הטבע והגנים עודד
מלכין ,ת״ז  ,029583804אשר הוסמך ע ל ידי מנהל רשות המים
לבצע תפקידי פיקוח ע ל פי חוק המים ,התשי״ט) 1959-להלן -
החוק( ,לערוך חקירות בקשר לביצוע העבירות על החוק ,למעט
עבירות המנויות בסימן א 1בפרק השני לחוק.
1

2

הכרזה ע ל ה ת א ח ד ו ת בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה )(1)84ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום() 1945 ,להלן  -תקנות ההגנה( ,ולאחר שהשתכנעתי כי
הדבר דרוש לצורך הגנה ע ל ביטחון המדינה ,שלום הציבור
והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות
המכונה ״צעירי המסגדים״ או ״צעירי המסגדים בחברון״ או
״ועדת צעירי המסגדים״ או ״צעירי המסגדים באזור חברון״
או ״צעירי המסגד בחברון״ או ״צעירי המסגד״ או ״שבאב
אל מסאגיד״ או ״שבאן מסאגיד אלחיליל״ או ״שבאן מסאגיד״
1

תוקפה של הרשאה זו עד יום י״ח בטבת התשע״ג ) 31בדצמבר
 (2012וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
כ״ב בתמוז התשע״א ) 24ביולי (2011
)חמ (3-279
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
1

2

ע״ר  ,1945תוס׳  ,2עמ׳ .855
ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמ׳ .439
ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .169

5961

צ ו ה ע נ ק ת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים(,
התשנ״ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף )15ב( לחוק הכניסה
לישראל ,התשי״ב , 1952-המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כדלקמן:
1

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה ע ד יום י״ח בטבת
התשע״ג ) 31בדצמבר  ,(2012וכל עוד מקבלי הסמכויות
משמשים בתפקידם.
יי בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011
)חמ (3-2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

2

הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,
התשכ״ג1963-

) (1סמכויות עיכוב לפי סעיף )67א( וסעיף  68לחוק;
) (2סמכות מעצר לפי סעיף )23ב( לחוק.
סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48אי לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ״ג , 1963-אני
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים ,לערוך
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות ע ל אותם חיקוקים
או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות
שבאותם חיקוקים:
1

2

3

שם העובד

מסי זהות

מור מיכל שמחה

064974769

להמן רועי

021583562

גואל רונה

201627692

אמסלם רחלי רוחמה

301202818

גבאי נופר

305101289

אלקס שלומי

043406297

אוחיון מאור

038062683

מסלאוי מור

201617362

גבולייב אלאנה

313938771

רוסו פולינה

316805621

כהן פנחסוב טלי

036171783

זלטין לריסה

319205902

ברויד גוני

303097752

לוי תומר

301555371

דהן חנן

043556646

ואזנה צמרת יהודית

033945759

קליש הילה

038767901

עזר שרון

039289640

חלילי נופר

021693700

מוזס מרסל

024968422

מדינה מימי

200805638

ריגלר דניאל

302558721

פסט נופר

302547930

שם
אורית יחזקאל טבק
שלומית ישראלי

מסי זהות
031864440
027801802

ליאת אילוז

023857386

אילנה פטילון

069443596

מקסים קליימן

311821870

תוקפה של הסמכה עד יום הי בטבת התשע״ב ) 31בדצמבר
 (2011וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
יי בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011
)חמ (3-2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עמי .91
ס״ח התשכ״ג ,עמי .156
1

2

3

ה ס מ כ ה ו צ ו ה ע נ ק ת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,
התשכ״ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה
 מעצרים( ,התשנ״ו1996-בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ״ג) 1963-להלן
 חיקוקי המס( ,וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויותאכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק( ,אני מסמיך
את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי שומה
1

2

3

1
2

ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;355התשנ״ז ,עמי .116
ס״ח התשי״ב ,עמי  ;354התשס״א ,עמי .502

5962

4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשכ״ד ,עמי .91
ס״ח התשכ״ג ,עמי .156
ס״ח התשנ״ו ,עמי  ;335התשנ״ז ,עמי .116
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין ,ולצורך כך
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן
בסמכויות לפי החוק כדלקמן:

טור אי
שם

טור בי

מסי זהות

הסעיפים בחוק

דורית סלע

)8 502773648ב())11 ,(2א() 12 ,(4ו49-

נורית שטורך

51782282

אמיר ארז

56766785

עמיר אשד

22104947

ליאורה גולוב

55690432

גופרשטיין חביבי ליאת

036241677

ורד אדרי

22634851

מקלר ניר

032169385

אברי לכמן

54117601

ורד עמוס

061230082

חיים אלבז

058294570

יצחק חזן

056627094

עידו סמילנסקי

יוסי אליאס

022803886

שי כהן

035760578

אלכס גלפנבוים

304314388

מיכאל שושן

024043234

) (1סמכויות עיכוב לפי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;
) (2סמכות מעצר לפי סעיף )23א() (3) ,(2ו (6)-וסעיף )23ב(
לחוק:
מסי זהות

שם

)8ב())11 ,(2א() (4ו)-ב( 12 ,ו48-

024887713

דן בירון

025608118

ישראל אושר

036419141

צחי אסא

56130057

תוקפה של הסמכה זו עד יום הי בטבת התשע״ב )31
בדצמבר  (2011וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

ענב אורן

051513521

מריה שפירא

313080376

יי בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011

חנן גולומבק

058343864

יוסי בר

)11 024968471ב( ו)48-ב(

)חמ (3-2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
מינוי ו ה ס מ כ ת ממונים

מישל מור-יוסף

022098479

אייל מילס

058362260

עמרם בר-חמא

050435015

לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע״א2011-

ראמי חמוד

025998964

בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע״א) 2011-להלן  -החוק( ,אני ממנה ומסמיך,
לפי העניין ,את עובדי המשרד להגנת הסביבה )להלן  -המשרד(
המפורטים בטור אי בטבלה שלהלן ,לממונים לעניין הסעיפים
בחוק המפורטים לצדם בטור בי שבטבלה:

ניסים צרור

055435036

רמי פלג

038241303

ואיל קבלאן

032740490

אגואד עבד לטיף

023283559

שגיא עזאני

028135655

זיו שחר

024961955

1

טור אי
שם
תמר בר-און

טור בי

מסי זהות

הסעיפים בחוק

אשריאל אביזמר

 024611683סעיפי החוק שבהם ניתנה
סמכות למי שמונה לממונה
 025699562וכן סעיף 48

מיכל רומפלר

)8 043375641ב() 39 ,37 ,12 ,11 ,(2ו48-

אמיר לוין

)8 004205449ב())11 ,(2א() (4ו)-ב(,12 ,
)48ב( ו49-

דורית זיס

)8 058675240ב())11 ,(2א() 12 ,(4ו49-

שלמה כץ

058023946

שוני גולדברגר

059149054

ברוך ובר

052595733

גיא סמט

025097353

גדעון מזור

069871549

1

עבד מחאמיד

059418640

תום גרוסמן

025707001

רפי דבש

054235544

ברק אלפי

023948292

ארז הררי

033456203

איילת בן-ציון ארד

024538555

עזי חזקיה

022976435

אלי פרא

055728885

פליקס פיינשטיין

304360761

ענת רז

055484224

גבריאל סנקר

031893365

הדר תיכון

058830027

ס״ח התשע״א ,עמי .694

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

5963

טור אי
שם

ה א ר כ ת ה ש ע י ה ומינוי זמני ש ל מפקח ע ל
משקלות ומידות

טור בי
הסעיפים בחוק

מסי זהות

ינאי היערי

054709944

רועי הראל-זיני

02534789

גיא נחושתן

025015066

יניב יפת

025412818

רם עברי

053493961

אורן וייט

032421646

ראובן בן-סימון

056372592

חגי בלכנר

022672976

לפי פקודת המשקלות והמידות1947 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)6לפקודת המשקלות והמידות,
 , 1947אני מאריך את השעיית מינויו של טימור זרין ,למפקח על
משקלות ומידות לתקופה שמיום כ״ט בסיוון התשע״א ) 1ביולי
 (2011עד יום די בתשרי התשע״ב ) 2באוקטובר  ,(2011ומאריך
את מינויו של יצחק קמחי ,ת״ז  ,055468623למפקח על משקלות
ומידות לתקופה האמורה .
1

2

י״ד בסיוון התשע״א ) 16ביוני (2011
)חמ (3-967
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

דודי יאסי

056833676

שולי נזר

49 023864176

יצחק בן-דוד

054597083

ע״ר  ,1947תוסי  ,1עמי .2
י״פ התש״ע ,עמי  ;3358התשע״א ,עמי  ,932עמי  2341ועמי .3886

1
2

מינוי מ ו ע צ ה מ י י ע צ ת

תוקף המינוי ביום תחילתו של החוק ותוקפו כל עוד
המתמנים משמשים בתפקידיהם במשרד.
כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
)חמ (3-4315

לפי צו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )ייבוא רכב ומתן
שירותים לרכב( ,התשל״ט1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לצו הפיקוח ע ל מצרכים
ושירותים )ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב( ,התשל״ט, 1978-
אני ממנה מועצה מייעצת בהרכב כמפורט להלן:
1

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

נציגי משרד התחבורה:
אצילת סמכות

כמאל קייס ,ת״ז  - 24782773יושב ראש;

לפי חוק-יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק-יסוד :הממשלה  ,אני
אוצל את סמכותי להמליץ ע ל מינוי ממונה ע ל הגבייה ופקיד
גבייה לפי סעיף 12ד לפקודת המסים )גבייה(  ,למשנה למנהל
הכללי של משרד הפנים.
1

שרית זוכוביצקי-אורי ,ת״ז  - 028529030חברה וממלאת מקום
היושב ראש;
ניר כהן ,ת״ז  - 032831851חבר וממלא מקום היושב ראש.

2

יצחק כספית ,ת״ז  - 2819316חבר; ממלא מקום  -שמואל בן
ארי ,ת״ז ;42286294

י״ז בתמוז התשע״א ) 19ביולי (2011
)חמ (3-17

1

2

אליהו ישי
שר הפנים

זאב פרידמן ,ת״ז  - 057520595חבר; ממלא מקום  -שמואל
טננבאום ,ת״ז .02934149

ס״ח התשס״א ,עמי .158
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46

נציגי הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של יבואני
הרכב:
ישראל קייז ,ת״ז  - 001295997חבר; ממלא מקום  -דניאל
עייני ,ת״ז ;058716978

א צ י ל ת סמכויות
לפי חוק-יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק-יסוד :הממשלה  ,אני
אוצל לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות,
את סמכויותי ליתן אישור קבלן עבודות נפט לפי סעיף 46ג)ג(
לחוק הנפט ,התשי״ב) 1952-להלן  -חוק הנפט( ,וליתן אישור
לקבלן עבודות נפט לפי סעיף )46א( לחוק הנפט ,ע ל חומרים
שייבא או רכש.
1

2

ט״ז בתמוז התשע״א ) 18ביולי (2011
)חמ (3-17
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות
1

2

נציגי ציבור:

ס״ח התשס״א ,עמי .158
ס״ח התשי״ב ,עמי  ;322התשי״ז ,עמי  ;40י״פ התשל״ז,
עמי .1776

5964

רן דנאי ,ת״ז  - 025026550חבר; ממלא מקום  -ארז טרופן ,ת״ז
.031411838
כ״ט בתמוז התשע״א ) 31ביולי (2011
ישראל כ״ץ
)חמ (3-713
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ק״ת התשל״ט ,עמי  ;124התשנ״ו ,עמי .174
1

מינוי ו ע ד ת בחינה
לפי תקנות הרופאים הווטרינרים )בחינת רישוי( ,התשנ״א1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הרופאים הווטרינרים
)בחינת רישוי( ,התשנ״א , 1991-אני ממנה ועדת בחינה בהרכב
שלהלן:
1

1

ק״ת התשנ״א ,עמי  ;1235התשנ״ד ,עמי .712
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

)ו( ד״ר טוביה וינר יושב ראש הוועדה; ממלא מקומו ד״ר
שמואל ברוקשטיין;

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה )14ב( לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל״ד , 1974-לידי ציפי רצבי
במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת״ד  ,30בית דגן .50250

) (3ד״ר ערן לביא; ממלא מקומו ד״ר גלעד שגב;

כ״ב בתמוז התשע״א ) 24ביולי (2011
)חמ (3-361

נציגי המועצה המדעית:

) (2ד״ר דרור דגן; ממלא מקומו ד״ר יונתן אבן צור.
נציגי בית הספר לרפואה וטרינרית:

3

מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים

) (4ד״ר אמיר שטיינמן; ממלאת מקומו ד״ר דליה ברלין.
נציג מנהל השירותים הווטרינריים:

ק״ת התשל״ד ,עמי .713

3

) (5ד״ר שמעון פרק; ממלא מקומו ד״ר עובד זמיר.
ט״ו בתמוז התשע״א )7ו ביולי וו(20
)חמ (3-855
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

ה ו ד ע ה ב ד ב ר מינוי מ נ ה ל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
במקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו, 1976-
מינתה מליאת מועצת עיריית באר שבע ,בישיבתה מיום
י״ח בתמוז התשע״א ) 20ביולי  (2011את יחיאל חמו ,ת״ז
 ,058321357ממלא מקום הממונה על מנהל הכנסות העירייה
למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.
1

ה ו ד ע ה ע ל א צ י ל ת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת
התעבורה )להלן  -הפקודה( -
ו

)ו( אצלתי לכמאל קייס ,ת״ז  ,024782773את סמכויותי כרשות
רישוי לעניין תקנות ו39 ,ג)ג(39 ,ד)א(39 ,ה)ג()54 ,ד()ו(,
)62א()82 ,א()82 ,ב(85 ,א)ח(85 ,ב)ב()90 ,(3)86 ,ה( ,ו)9א(,
ו)9ב( ,ו)9ג()92 ,ג(95 ,א ,ו ,27ו27א)א( ו־)ב()282 ,277 ,א(),(2
4ו3א)320 ,ד()323 ,ג())333 ,(3ד(364 ,360 ,350 ,ד)א())(2ג(,
365ב370 ,ב)372 ,א( ו־)ב()380 ,א( ,ו4 ,383 ,38ו)4א()467 ,ב(,
)469ב()476 ,ה( ,ו483 ,48א 576 ,506 ,לתקנות התעבורה,
התשכ״א-ו96ו )להלן  -התקנות(;
2

) (2אצלתי לאנוור בשיר ,ת״ז  ,059482372את סמכויותי
כרשות רישוי לעניין תקנות ו ,27ו27א282 ,282 ,277 ,א380 ,
לתקנות;
) (3אצלתי למקסים טבל ,ת״ז 8ו38וו ,32את סמכויותי כרשות
רישוי לעניין תקנות 95א ו־ 266לתקנות.
כ״ט בתמוז התשע״א )ו 3ביולי וו(20
)חמ 4ו(3-2

ו

2

עוזי יצחקי
רשות הרישוי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי 73ו.
ק״ת התשכ״א ,עמי 425ו.
ה ו ד ע ה ע ל תיקון ה ו ד ע ה ב ד ב ר ב ק ש ו ת לרישום
ז כ ו ת מטפחים

כ״ג בתמוז התשע״א ) 25ביולי (2011
רוביק דנילוביץ׳
ראש עיריית באר שבע
1

ס״ח התשל״ו ,עמי .252
ה ו ד ע ה ב ד ב ר מינוי מ נ ה ל ארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו, 1976-
מינתה המועצה המקומית ירכא בישיבתה מיום די באייר
התשע״א ) 8במאי  (2011את וליד מולא ,ת״ז  ,023467285למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור.
1

טי בתמוז התשע״א ) 11ביולי (2011
)חמ (3-265
חוסין פארס
יושב ראש הוועדה הקרואה
למועצה המקומית ירכא
1

ס״ח התשל״ו ,עמי .252

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו
אני מודיעה בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל״ג973-ו  ,כי ההודעה בדבר בקשה לרישום זכות
מטפחים  ,תתוקן ,לבקשת המבקש ,כך שבבקשה מסי 00/08ו,4
בשם המבקש ,במקום ״סי בי די טכנולוגיות בע״מ״ יבוא שמו
המעודכן של המבקש ״פיוטורגיין ישראל בע״מ״ )״Futuragene
.(''Israel Ltd
ו

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

2

ו

2

ס״ח התשל״ג ,עמי .272
י״פ התשס״ח ,עמי ו.468

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי 12324
שם התכנית :שינוי ייעוד מ ד ר ך למגורים ב׳,
רח׳ ש ב ת צ ד ק ו ו  ,נ ח ל א ו ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

5965

ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מסי  ,12324שינוי לתכנית  ,4524ביטול לתכנית  ,62כפיפות
לתכנית .5022

הבנייה והוראות הבינוי .2 .תנאים לפי סעיף  78להגבלת
הוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית :א .לא יותרו בתחום
התכנית שימושים המותרים לפי תב״ע /1043א המהווים מקור
למטרדים למגורים הגובלים בהם .ב .היתרים יינתנו לאחר
בדיקה וטיפול בקרקעות מזוהמות לפי הנחיות המשרד לאיכות
הסביבה .3 .תוקף התנאים 3 :שנים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
שבת צדק  .11שכונת נחלאות .מבנה דו-קומתי ברחי בלא
מוצא .קואורדינטה  ^ 219/840קואורדינטה  505/632זו /הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30044 :חלקה במלואה.124 :

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

מטרת התכנית :שינוי ייעוד מדרך למגורים בי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
מדרך למגורים בי .2 .קביעת שטחי הבינוי בסך  46מ״ר עיקרי
בלבד .3 .קביעת מסי יח״ד ליח״ד  1בת  2קומות וגג רעפים.
 .4קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טלי  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה כ נ ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ת א 77 /3950 /
שם התכנית :אזור ה מ ו ב ל ע ת ב נ ח ל ת יצחק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78 + 77לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
והגבלת הוצאת היתרי בנייה מסי תא.77 /3950 /
תחום התכנית :תל-אביב-יפו .אזור התעסוקה של
נחלת יצחק ,אזור המובלעת .גבולות התכנית :רחי עליית
הנוער ,רחי נחלת יצחק ,מתחם תע״ש השלום ,מתחם מגדלי
אביב .גושים וחלקות :גוש ,7093 :חלקות במלואן,127 - 119 :
,437 ,430 ,416 ,326 ,301 ,292 ,290 ,277 ,151 ,144 ,135 ,133 ,132
.481 ,461 ,451
השינויים המוצעים .1 :שינוי ייעוד הקרקע למגורים
ותעסוקה .במסגרת התכנית לא יהיו שינויים בדבר זכויות
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ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ת א 3867 /
שם התכנית :תנאים ל ה ק מ ת מבנים ארעיים
ל ע ב ו ד ו ת ל ה ק מ ת ה ר כ ב ת הקלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי תא ,3867 /שינוי לתכנית תא ,3380/כפיפות
לתכניות תמא/23/א ,תממ.1/5/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל תחום שטח העיר
תל-אביב-יפו .התכנית מציינת את מיקומי שטחי ההתארגנות
העיקריים הנדרשים להקמת הרכבת הקלה .1 :אתר התארגנות
גן וולובלסקי בשטח גן שגבולותיו :רחוב ע ל פרשת דרכים
מצפון ,דרך מנחם בגין בדרום מזרח ורחוב מרדכי נמיר ממערב.
 .2אתר ההתארגנות גלי גיל בשטח חניון שגבולותיו :נתיבי
איילון ממערב ,דרך מנחם בגין מדרום ,רחוב שפע טל )גבעתיים(
ממזרח וגשר הולכי הרגל מתחנת רכבת מרכז אל מתחם
הבורסה מצפון .3 .אתר התארגנות מנשיה בשטח חורשה זמנית
שגבולותיה :רחוב יחזקאל קויפמן ממערב ,חניון מתחם התחנה
מצפון ,מתחם התחנה ממזרח ,והתוואי המתוכנן של הרכבת
הקלה מדרום.
מטרת התכנית :לקבוע הוראות ותנאים כדי לאפשר
הצבת מבנים ארעיים ומיתקנים הנדסיים לשירות אתרי בנייה
והתארגנות לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת זכויות בנייה בהיקף
הנדרש להקמת מבנים ארעיים ומיתקני תשתיות לשירות אתרי
בנייה והתארגנות לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה.
ב .קביעת דרישות להגשת מסמכים כחלק מבקשה להיתר
וקביעת תנאים להיתר להקמת מבנים ארעיים ומיתקני
תשתית לצורך הקמת הקו האדום של הרכבת הקלה .ג .קביעת
תנאים להריסת מבנים ארעיים ולשיקום ופיתוח אתרי בנייה
והתארגנות בתום תקופת הקמת הקו האדום ש ל הרכבת
הקלה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

גי ,הי ,בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שדי בן גוריון ,68
תל-אביב-יפו ,טלי .03-5217162
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי ת א 3943 /
שם התכנית :מ ב נ ה מגורים ,רחי הירקון 92
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי תא ,3943 /שינוי לתכניות תא /מ ,תא,60 /
תא ,44 /ביטול לתכנית תא ,998 /כפיפות לתכניות תא /ג ,תא/
 ,2770תא /ע.1 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל-אביב-יפו .רחוב
הירקון  .92גבולות התכנית :ממערב -רחי הירקון ,מדרום -
גוש  ,6905חלקות  ,70 ,68ממזרח  -גוש  ,6905חלקות ,71 ,66
מצפון  -גוש  ,6905חלקה  .64גושים וחלקות :גוש ,6905 :חלקה
במלואה.67 :
מטרת התכנית .1 :ביטול חלק מהפקעה לפי תכנית
תא 998/לצורך הרחבת רחי הירקון .2 .זכויות והוראות בנייה
יהיו לפי תכניות תקפות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :ביטול חלק מהפקעה לצורך
הרחבת רחי הירקון וקביעת קו הרחוב לפי תכנית תא.270 /
 .2קביעת קו בניין קדמי  0.0כלפי רחוב הירקון .3 .קביעת זיקת
הנאה בגבול עם המגרש השכן מדרום למעבר כלי רכב לצורך
שימוש משותף בגישה לחניון תת-קרקעי .4 .זכויות הבנייה
במגרש לפי המצב המאושר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 .67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
אי ,גי ,הי ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב ,שדי
בן גוריון  ,68תל-אביב-יפו ,טלי .03-5217162
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ת א 3754 /
שם התכנית :ה ג ד ל ת זכויות למגורים ,רחי אונטרמן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי תא ,3754 /שינוי לתכנית תא ,2390 /כפיפות
לתכניות תא /ג ,1 /תמא ,2 /4 /תא /ע.1 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל-אביב-יפו .רחוב
יהודה איסר אונטרמן ,רחוב טובה סנהדראי .רחוב יעקב מאור
שב״י מאיר  .17שכונה שי .רחי יהודה איסר אונטרמן ,16 ,14
 .24 ,22 ,20 ,18רחי טובה סנהדראי  .12 ,10 ,8רחוב יעקב מאור
שב״י  .17גבולות התכנית :ממערב  -רחי אונטרמן ,מצפון -
רחי סנהדראי ,מדרום רחי יעקב ש״בי ,ממזרח  -אזור מגורים.
גושים וחלקות:גוש ,6132 :חלקה במלואה ,375 :חלקי חלקות:
.344 ,312 ,310
מטרת התכנית :קביעת הוראות וזכויות בנייה למגרש כדי
לאפשר בנייה של  80יח״ד בשני מבנים בני  8קומות על גבי
קומת קרקע ומרתפי חניה וקומת גג חלקית ,וכן קביעת הוראות
להעמדת הבניינים על גבי המגרש ואופן פיתוח הרחוב ,תוך
יצירת זיקת הנאה לציבור.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת של  40יח״ד על המאושר
וקביעת של  80יח״ד בסך הכל .ב .קביעת שטח עיקרי ממוצע
לדירה של  107מ״ר .ג .קביעת הנחיות לבניית  10%מהדירות
המוצעות בשטח שלא יעלה על  80מ״ר עיקרי .ד .הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת גובה הבניינים ומספרי הקומות.
ו .הנחיות בקווי בניין .ז .שינוי ייעוד השבילים המשולבים
להולכי רגל ולדרך משולבת ,משם תתאפשר כניסת רכב
לשירות וחניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6091התש״ע ,עמי ,3054
בתאריך .30/05/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-
יפו  ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל-אביב-יפו,
טלי  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ת א 3 8 0 7 /
שם התכנית :בית עוזרי  -ה מ ג ד ל הירוק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי תא ,3807 /שינוי לתכניות תא /ע ,1 /תא/
 ,1043כפיפות לתכניות תא ,1406 /תא ,1205 /תא /1043 /א,
תמא /34 /ב ,4 /תא ,50 /תא /ח ,תמא ,2 /4 /תמא,1 /12 /
תא ,£ /תא /ג.
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איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

יח״ד .2 .שינוי ייעוד מאזור מבני מוסדות ציבור לאזור מגורים גי.
 .3קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי.

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

עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת אזור מגורים גי .2 .קביעת
זכויות בנייה :א 2,140 .מ״ר שטח עיקרי למגורים הכוללים
 160מ״ר בעבור יציאות לגג .ב .ייתוספו  216מ״ר שטחים
עיקריים למרפסות בלבד ,השטח הממוצע למרפסת לא יפחת
מ 12-מ״ר ושטח מרפסת מינימלי יהיה  10מ״ר .ג .מסי יחידות
הדיור לא יעלה ע ל  18יח״ד .ד .מסי הקומות 4 :קומות מעל
קומת הקרקע  +חדרי יציאה לגג .ה .קווי בניין :שינוי קו בניין
דרום מערבי ל 4-מי במקום  5מי .שינוי קו בניין עילי  -צפון
מערבי ל 4-מי במקום  5מי .3 .קביעת הוראות בינוי ותנאים
למתן היתרי בנייה .4 .קביעת הנחיות סביבתיות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל-אביב-יפו .רחוב
המסגר  .36 ,34רחוב חומה ומגדל  .31 ,29גבולות התכנית :מצפון
 רחוב המסגר  38ורחוב חומה ומגדל  ,33ממזרח  -רחוב חומהומגדל ,מדרום  -רחוב המסגר  32ורחוב חומה ומגדל  ,27ממערב
 רחוב המסגר .גושים וחלקות :גוש ,7067 :חלקי חלקה.1 :מטרת התכנית .1 :תכנון מחדש של השטח הכלול בתכנית
תוך מיצוי פוטנציאל הבנייה החדשה ויתרונות המיקום בתחום
המע״ר המטרופוליני .2 .שיפור מערך הולכי רגל בסביבת
התכנית ,תוך יצירת מעבר חדש להולכי רגל בין רחוב המסגר
לרחוב חומה ומגדל ,בכפוף למעבר דומה במגרש מדרום )רחוב
המסגר .(32
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת אחוזי הבנייה מ200%-
ל 400%-שהם  9,230מ״ר עיקרי .2 .קביעת גובה מרבי למבנה
של  90מי מעל מפלס הכניסה ברחוב המסגר )כולל חדרי
מכונות ומיתקנים טכניים ,לא כולל טורבינת רוח( 20 ,קומות
מעל הקרקע ,וכן  6קומות מרתף .3 .קביעת זיקת הנאה לציבור
בשטחים המסומנים בתשריט .4 .קביעת שימושים מותרים:
מסחר ,תעסוקה ותיירות .5 .הנחיות בינוי ועיצוב.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6193התשע״א ,עמי ,2216
בתאריך .26/01/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-
יפו  ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל-אביב-יפו,
טלי  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי מ א א  9 /ו  / 2א
שם התכנית :רחוב ד״ר ליכט  ,33אזור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אור יהודה-אזור מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי מאא /219 /א ,שינוי לתכניות מאא/במ,26 /
מאא ,223/מאא ,225/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור .רחוב ליכט .33
גבולות התכנית :המגרש נמצא באזור מגורים ,בין הרחוב ד״ר
ליכט בדרום מערב ורחובות מתוכננים בצפון-מערב ובצפון-
מזרח .גושים וחלקות :גוש ,6003 :חלקה במלואה.173 :
מטרת התכנית :התחדשות עירונית למתחם ברחי ד״ר ליכט
 ,33ע ל ידי .1 :מתן אפשירות להריסת המבנה היביל הקיים
ובנייה מחדש של מבנה בן  4קומות מעל קומת כניסה ,הכולל 18
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,
גי ,הי ,שעות .14:00-11:00 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור ,רחי
ההגנה  ,100אור יהודה ,טלי .03-5388108
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי מ א א  /237 /א
שם התכנית :רחי שבזי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי מאא /237 /א ,שינוי לתכנית מאא /במ/20/
 ,165כפיפות לתכניות תמא ,2 /4 /תמא /34 /ב ,4 /מאא.221 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה-אזור.
שדי בן גוריון .רחוב שבזי .גבולות התכנית :בין שדי בן גוריון במערב
ורחוב שבזי במזרח .גושים וחלקות :גוש ,6023 :חלקי חלקות,28 :
 .86 ,84 ,80 ,78 ,74 ,72 ,36גוש ,6024 :חלקות במלואן.203 ,201 :
גוש ,6840 :חלקות במלואן ,56 ,51 ,50 ,32 - 2 :חלקי חלקה.59 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מדרך משולבת לאזור מגורים
בי ,דרך ושצ״פ.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מדרך משולבת
לאזור מגורים בי .2 .שינוי ייעוד מדרך משולבת לדרך .3 .שינוי
ייעוד מדרך משולבת לשטח ציבורי פתוח .4 .זכויות הבנייה
והוראות הבינוי למגרשים המוצעים יהיו לפי התכניות
המאושרות החלות ע ל שטח התכנית.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,232
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-
יפו  ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור ,רחי ההגנה  ,100אור יהודה,
טלי  ,03-5388108וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי מ א א 528 /
שם התכנית :מ ת ח ם יוני נתניהו ,רחי קפלן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי מאא ,528 /שינוי לתכניות מאא /158 /ב,
מאא /בת /6 /א ,158 /כפיפות לתכניות מאא /מק,1 /1045 /
תמא ,2 /4 /מאא /מק.1045 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה .רחוב
יהונתן נתניהו  .6רחי קפלן  .31 ,29גבולות התכנית :אור יהודה,
בחלק המערבי של רחי קפלן ,דרומית לרחי יוני נתניהו .גושים
וחלקות :גוש ,6483 :חלקות במלואן ,139 ,137 ,134 :חלקי חלקות:
.145 ,142 - 140
מטרת התכנית :תוספת זכויות הבנייה ושינוי הוראות
התכסית.
עיקרי הוראות התכנית :א .סגירת מרפסות וחללים פנימיים
בבניין .ב .הגדלת שטח עיקרי מ 160%-ל ,200%-ושטחי שירות
מ 20%-ל 35%-משטח המגרש .ג .שינוי הוראות בדבר תכסית
הבניין.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/01/2010ובילקוט הפרסומים  ,6068התש״ע ,עמי ,2166
בתאריך .07/03/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-
יפו  ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור ,רחי ההגנה  ,100אור יהודה,
טלי  ,03-5388108וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בת ים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי בי466 /
שם התכנית :מ ג ד ל מגורים ומסחר ,ש ד ר ו ת ה ע צ מ א ו ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

ולבנייה בת ים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מסי בי ,466 /שינוי לתכניות בי ,153 /בי ,339 /בי /2 /א ,כפיפות
לתכניות בי /430 /א ,תמא /34 /ב ,4 /תממ ,1 /5 /בי,403 /
בי ,430 /בי /328 /ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים .שדי
העצמאות .גבולות התכנית :מגרש הנמצא בין שדי העצמאות
ובין רחי ברדיציב .גושים וחלקות :גוש ,7147 :חלקות במלואן:
.163 - 161 ,143
מטרת התכנית :התחדשות עירונית למתחם קולנוע סביון,
בשדרות העצמאות ,ע ל ידי :א .מתן אפשירות להריסת המבנה
הקיים ובנייה מחדש של בניין מגורים בן  25קומות משולב עם
משרדים ומסחר הכולל  100יח״ד .ב .שינוי ייעוד מאזור מגרש
מיוחד לאזור מגורים ,מסחר ותעסוקה .ג .קביעת זכויות בנייה
והוראות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת אזור למגורים,
מסחר ותעסוקה .ב .קביעת זכויות בנייה 8,000 .1 :מ״ר שטח
עיקרי למגורים 2,800 .2 .מ״ר שטחים עיקריים למשרדים.
 1,600 .3מ״ר שטחים עיקריים למסחר הכוללים  800מ״ר בעבור
בריכת שחייה ומועדון כושר ,בריכת השחייה ומועדון הכושר
יהיו לשימוש דיירי הבניין וגם לכלל הציבור .4 .ייתוספו
 1,200מ״ר שטחים עיקריים למרפסות בלבד ,שטח המרפסת לא
יפחת מ 12-מ״ר .לא תותר סגירת המרפסות ,סטייה מהוראה זו
תהווה סטייה ניכרת .5 .מסי יח״ד יהיה  100יח״ד ,שטח ממוצע
ליח״ד יהיה  80מ״ר על דירות ששטחן יהיה  60מ״ר ומטה תהיה
חובת הקמת ממ״ק .סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת.
 .6מסי קומות :קומת מסחר גבוהה ,עד  5קומות משרדים ועד 20
קומות מגורים ,גובה קומה טיפוסית למשרדים ולמגורים יהיה
בין  3.3ל 3.5-מי .7 .גובה בניין :גובה הבניין מעל פני הים לא
יעלה על  113.4מי ,כולל מיתקנים טכניים ע ל הגג .ג .קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה .ד .קביעת הוראות
לפיתוח השטח .ה .קביעת זיקות הנאה להולכי רגל .ו .קביעת
הנחיות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,
גי ,הי ,בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים ,רחי סטרומה ,1
בת ים ,טלי .03-5556030
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי בת ים

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

ה ו ד ע ה ב ד ב ר תיקון טעות סופר ב ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור
תכנית מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה מ פ ו ר ט ת מסי ב י 5 / 4 0 0 /
שם התכנית :שינוי בזכויות ב א ז ו ר תעשייה ,ב ת ים

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ג ב  /529 /ו
שם התכנית :ה ק מ ת בניין מגורים ושימור הסליק

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר תיקון טעות סופר בתכנית
מיתאר מקומית ברמה מפורטת מסי בי ,5/400/שפורסמה
בילקוט הפרסומים מסי  ,6193התשע״א ,עמי  ,2217ובעיתונים
בתאריך .16.12.2010

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי גב ,1 /529 /שינוי לתכניות גב ,165 /גב,290 /
כפיפות לתכניות תמא /34 /ב ,4 /גב /מק ,2002 /גב.406 /

במטרות התכנית ובעיקרי הוראות התכנית נרשם כי
תכנית זו )בי (5/400/משנה את תכנית מאושרת בי2/500/
כשהיה צריך להירשם בי.2/400/
בהתאם לכך ,יתוקנו ההוראות כך שבכל מקום שנרשם
בי 2/500/יירשם בי.2/400/

מרחב תכנון מקומי בת ים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי בי480 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת זכויות בנייה למגורים
ברחי קלאוזנר  ,6ב ת ים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מסי בי ,480 /שינוי לתכניות בי ,1 /403 /בי /2 /א ,בי /27 /ב,
בי ,403 /בי ,339 /כפיפות לתכניות בי /430 /א ,בי ,430 /בי.377 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים .רחוב קלויזנר .6
גושים וחלקות :גוש ,7150 :חלקה במלואה.346 :
מטרת התכנית :לקבוע זכויות ותנאים להקמה של בניין
חדש במקום בניין שהתמוטט חלקית במהלך עבודות והוכרז
בניין מסוכן ואסור לשימוש.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים ב לאזור מגורים ד .2 .קביעת שטחי בנייה והוראות
בנייה כדלקמן 27 :יחידות דיור 9 ,קומות מעל קומת כניסה,
שטחי שירות ,מרתפים ובנייה על הגג ,סך הכל שטחים מותרים
בתכנית :שטחים עיקריים 2,376 :מ״ר ,שטחי שירות :מעל לקרקע
  630מ״ר ,שירות מתחת לקרקע 2,180 :מ״ר ,חדרים על הגג לפיתכנית מאושרת .3 .קביעת קווי בניין וגובה הבינוי .4 .קביעת
תנאים להוצאת היתרי בנייה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש״ע ,עמי ,2376
בתאריך .24/03/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים ,טלי  ,03-5556030וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים .רחוב
זיבוטינסקי  .50גושים וחלקות :גוש ,6160 :חלקה במלואה.79 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מגרש מיוחד למגורים די
להסבת מבנה ששימש כארכיון צה״ל למגורים תוך ניצול
זכויות הבנייה הקיימות .2 .התכנית כוללת בניין קיים בן 6
קומות מעל קומת קרקע ומיתקנים טכניים על הגג ואגף חדש
נוסף בן  3קומות מעל קומת קרקע ומיתקנים טכניים ע ל הגג.
 .3קביעת הוראות לשימור הסליק התת-קרקעי הקיים בחלקו
מתחת לפרויקט .4 .קביעת זיקת הנאה למעבר להולכי רגל
בתחום המגרש.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הקמת בניין בן  2אגפים ,בניין
קיים בן  6קומות מעל קומת קרקע וכן מיתקנים טכניים על
הגג ,ואגף נוסף חדש בן  3קומות מעל קומת הקרקע ומיתקנים
טכניים ע ל הגג .2 .קביעת הוראות ותנאים לעיצוב ובינוי
בשטח התכנית .3 .קביעת הנחיות לשימור סליק תת-קרקעי
קיים בחלק מהמגרש .4 .קביעת זיקת הנאה למעבר להולכי רגל
בתחום המגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,
גי ,הי ,בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים ,רחי שינקין ,2
גבעתיים ,טלי .03-5722210
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי הרצליה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה כ נ ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ה ר  /ו ו 77 / 2 2
שם התכנית :ה ס ד ר ת תוואי דרך ב ר ח ו ב ו ת ק ל א ו ז נ ר
והקוממיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו 78-לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר
מקומית והגבלת הוצאת היתרי בנייה מסי הר.77 /2211 /
תחום התכנית :הרצליה .הרחובות קלוזנר ,הקוממיות
וחזקיהו המלך .גושים וחלקות :גוש 6666 :חלקות במלואן:
 ,745 ,583 ,414 ,412 ,397 ,396 ,394חלקי חלקות,10 ,8 - 4 :
.803 ,802 ,584 ,572 ,43 ,42 ,32 ,15 - 12
השינויים המוצעים :א .הכנת תכנית להסדרת תוואי הדרך
ברחובות הקוממיות וקלוזנר בהתאם למצב הקיים ולהרחבת
זכות הדרך ברחוב קלוזנר לשם פיתוחו .ב .תנאים להוצאת
היתרי בנייה לפי סעיף  78לחוק :לא יוצאו היתרי בנייה בתחום
הדרך ובמגרשים הגובלים בה אלא אם כן הובטחה זכות הדרך
המתוכננת .יובהר כי זכויות הבנייה במגרשים אלו לא ישונו
בתכנית המוצעת .ג .תוקף התנאים :שנתיים מיום הפרסום.
מרחב תכנון מקומי הרצליה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי הר 5 7 /ו 2
שם התכנית :ת ח נ ת שאיבה ובית עלמין ,כפר שמריהו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי הר ,2157 /שינוי לתכניות הר /410 /א ,הר/
 /1645ב ,כפיפות לתכניות תתל ,15 /תמא ,9 /23 /תמא.1 /10 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר שמריהו .מצפון
לבית עלמין קיים .גושים וחלקות :גוש ,6674 :חלקות במלואן:
.54 ,53
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור מיתקנים
הנדסיים בעבור בניית תחנת שאיבה לכפר שמריהו למחסנים
ולבתי מלאכה .2 .שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח המיועד
לבית עלמין במטרה להרחיב את בית העלמין הקיים .3 .הגדרת
שטח לזיקת הנאה למעבר לכלי רכב כגישה המיועדת לאזור
המיתקנים הנדסיים .4 .הקצאת מחצית מהשטח לבית עלמין
לטובת קבורה רוויה .5 .קביעת הוראות בדבר שלביות פיתוח
השטח המיועד לבית עלמין.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/02/2009ובילקוט הפרסומים  ,5883התשס״ט ,עמי ,1185
בתאריך .17/12/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

ולבנייה הרצליה ,רחי סוקולוב  ,22הרצליה ,טלי ,09-9591545
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית אונו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי קא 0 /ו 4
שם התכנית :מ ת ח ם ש א ו ל ה מ ל ך  -ירושלים
) מ צ ל א ו ו י צפון(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אונו מופקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי קא ,410 /שינוי לתכניות תממ /66 /א ,קא/
מק /61 /א ,קא /מק ,61 /כפיפות לתכניות תמא ,2 /4 /תממ,5 /
תמא /34 /ב ,4 /תמא.3 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו .הרחובות
לוי אשכול וירושלים .שכונת שאול המלך .גבולות התכנית:
מצפון  -רחי ירושלים ,מדרום  -שכונת שאול המלך ,ממזרח
 רחי לוי אשכול ,ממערב  -כביש .גושים וחלקות :גוש,6491 :חלקות במלואן ,136 ,131 ,75 - 73 :חלקי חלקות,76 ,26 ,23 ,17 :
 .133 ,130 ,78גוש ,6496 :חלקי חלקה.220 :
מטרת התכנית :במסגרת פרויקט פינוי ובינוי ובהמשך
לפרויקט שאול המלך .בניית  120יח״ד בשני בנייני מגורים
משולבי משרדים ומסחר כמפורט :בתא שטח  201בניין אחד בן
 64יח״ד ובתא שטח  202בניין אחד בן  56יח״ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי וביטול ייעודי קרקע
הקיימים בתכנית במצב הקיים וקביעה במקומם ייעודי קרקע
כמופיע בתכנית זו .2 .קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד
קרקע .3 .קביעת תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה .4 .קביעת
הוראות בנייה .5 .קביעת הוראות נוספות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
אי ,גי ,הי ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו,
קרית אונו.
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי קרית אונו
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי קא 7 /ו 4
שם התכנית :מ ת ח ם רייספלד  -מ ג ר ש צפוני
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית אונו מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי קא ,417 /שינוי לתכנית קא /מק ,203 /כפיפות
לתכנית תמא.2 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו .רחוב
הכפר .פרדס רייספלד .גבולות התכנית :בצפון  -רחי הכפר,
בדרום  -מגרשים  ,104-102במזרח  -מגרש  ,301במערב -
מגרש  .401גושים וחלקות :גוש ,7185 :חלקי חלקות.95 ,94 ,82 :
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :הגדלת השטח העיקרי
במגרש ב 1,644-מ״ר ,בלא שינוי בקווי בניין ,מסי יח״ד והוראות
בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
אי ,גי ,הי ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו,
קרית אונו.
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ר ג  /340 /ג 25 /
שם התכנית :ה צ ב ת סוככים לבתי אוכל ,סגירות חורף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מסי רג /340 /ג ,25 /כפיפות לתכניות רג ,340 /תמא /23 /א,
תמא ,3 /רג /340 /ג.29 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל תחום שיפוטה של
העיר רמת גן.
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מטרת התכנית :לקבוע הוראות ותנאים כדי לאפשר הצבת
סוככים עונתיים לעונת החורף לבתי אוכל ,כדי לאפשר ישיבה
במקומות שבהם ניתן היתר תקף להעמדת שולחנות וכיסאות
בהתאם לחוק עזר רמת גן ,בתנאים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת הוראות ותנאים להצבת
סוככים עונתיים בעונת החורף .2 .קביעת הוראות בינוי ועיצוב
אדריכלי לסוככים העונתיים .3 .קביעת תנאים למתן היתרי
בנייה להקמת סוככים עונתיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-
יפו  ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים אי ,גי ,הי ,בין השעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן,
רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רמת גן
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי רג /340 /ג 36 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת ש י מ ו ש ג ן ילדים ב א ז ו ר מגורים
א ו־או
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מסי רג /340 /ג ,36 /כפיפות לתכנית רג /340 /ג.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כל מרחב תכנון של
העיר רמת גן באזורי מגורים א ו-א ,1אי מיוחד וא 1מיוחד.
מרחבי תכנון גובלים :בני ברק ,גבעתיים ,תל-אביב-יפו.
מטרת התכנית :תוספת תכלית משנית של גן ילדים באזורי
מגורים א ,א מיוחד ,א ,1א 1מיוחד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :בתכנית המיתאר רג 340 /פרק
חי סעיף )144א( באזורי מגורים א ,א מיוחד ,א ,1א 1מיוחד
ברשימת התכליות ייווסף שימוש נוסף של גני ילדים נוסף
לשימוש הראשי  -מגורים .2 .הוועדה המקומית רשאית
לאשר גן ילדים באזורי מגורים א ,א מיוחד ,א ,1א 1מיוחד
בתנאים כדלקמן :סקר נחיצות לגן הילדים בסביבה זו ,בחינת
התאמתו של המבנה והאזור לפעילות גן הילדים כך שתימנע
ככל האפשר הפרעה לסביבה ,הגבלת מסי הילדים .פרסום לפי
סעיף  149לחוק והחלטה בהתנגדויות ככל שיוגשו .התאמת
חצר המבנה וסביבת המבנה לשימוש ולתקנים ,שמירת אופי
הסביבה לפי השימוש הראשי שהוא מגורים.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
מפורטת מסי ר ג  3 7 0 /ו
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
שם התכנית :מ ג ד ל מגורים  -מ ת ח ם שדי ה י ל ד
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ,67012טלי  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי,
ברמה מפורטת מסי רג ,1370 /שינוי לתכניות רג /340 /ג ,3 /רג/
גי ,הי ,שעות .14:00-11:00 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי מק /340 /ג ,11 /רג /340 /ג ,רג /340 /ג ,1 /רג ,340 /כפיפות
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ,רחי המעגל ,26
לתכניות תממ ,1 /5 /תמא /23 /א ,תמא /34 /ב ,4 /רג /מק/
רמת גן ,טלי .03-6753515
 /340ג ,1 /16 /רג /340 /ג ,15 /רג /מק /340 /ג ,17 /רג /מק/340 /
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ג ,16 /רג /340 /ג.21 /
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
היתרים או הרשאות.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

מרחב תכנון מקומי רמת גן
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מ פ ו ר ט ת מסי ר ג  2 4 0 /ו  /א
שם התכנית :מגורים ,רחי ידידיה 9 ,7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי רג /1240 /א ,שינוי לתכניות רג /340 /ג,3 /
רג ,1031 /רג /מק ,1240 /רג /מק /340 /ג ,17 /רג /מק /340 /ג,10 /
רג ,340 /רג /340 /ג ,1 /רג /340 /ג ,רג ,386 /רג /מק /340 /ג.26 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב ידידיה
 .9 ,7שכונת יד לבנים .גבולות התכנית :שני מגרשים ברחוב
ידידיה ,פינת רחוב זלמן שניאור .גושים וחלקות :גוש,6158 :
חלקות במלואן.425 ,424 :
מטרת התכנית .1 :איחוד מגרשים  1ו 2-בתכנית רג /מק1240 /
בהסכמת בעלים .2 .תוספת זכויות בנייה .3 .שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד מגרשים  1ו 2-בתכנית
רג /מק 1240 /בהסכמת בעלים .2 .הגדרת זכויות בנייה למגרש
מאוחד .סך הכל שטח עיקרי  1,300מ״ר ,סך הכל  10יחידות
דיור .3 .קביעת הוראות בינוי ,הריסת בניין במגרש  424ובניית
בניין חדש שמאפשר חיבור הבניינים בקומה עליונה ,סך
הכל  6קומות 5 ,קומות מעל מפלס כניסה וקומה אחת מתחת
למפלס כניסה .4 .שינוי קווי בניין אחורי צפוני מ 4-מי ו 5-מי
ל 3.5-מי בשני המגרשים ,שינוי קו בניין קדמי מערבי מ 5-מי
ל 3-מי ,ושינוי קו בניין מזרחי מ 3-מי ל 5-מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,236
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .רחוב
זיבוטינסקי .שדי הילד .גבולות התכנית :המתחם שבין רחוב
זיבוטינסקי מצפון ושדרות הילד ממזרח .גושים וחלקות:
גוש ,6127 :חלקות במלואן.319 ,318 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד אזור מסחרי אי ואזור מגורים
גי לייעוד מעורב של מגורים ,מסחר ותעסוקה .ב .קביעת זכויות
בנייה והוראות בינוי .ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ד .קביעת הנחיות סביבתיות והוראות לפיתוח השטח .ה .קביעת
הוראות בדבר הרכבת הקלה .ו .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
מחדש בכל תחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד אזור מסחרי אי
ואזור מגורים גי לייעוד מעורב של מגורים ,מסחר ותעסוקה.
ב .קביעת זכויות בנייה .1 :סך השטחים המותרים למגורים
 3,909מ״ר ,מתוכם  528מ״ר למרפסות .2 .סך השטחים למסחר
ותעסוקה 483 :מ״ר הכוללים את שטחי הבנייה לגלריה.
 .3מסי יחידות הדיור לא יעלה על  44יח״ד ,שטח יח״ד ממוצע -
 80מ״ר שטח עיקרי .4 .גובה הבניין מעל הכניסה הקובעת לא
יעלה על  73.5מי .5 .קווי בניין5 :א .קווי בניין מעל הכניסה
הקובעת :לשדרות הילד  3 -מי ,לרחוב זיבוטינסקי  0 -מי לאורך
גבול המגרש עם חלקות  3 - 320 ,479 ,321מי5 .ב .קווי בניין
למרתפים :לשדי הילד  3 -מי בקטע הצפוני של החזית ,מרחוב
זיבוטינסקי ועד  12מי ממנו ,ביתרת החזית קו בניין  0מי ,לרחוב
זיבוטינסקי  3 -מי לאורך כל החזית ,לאורך גבול המגרש עם
חלקות  0 - 320 ,479 ,321מי .ג .קביעת הוראות והנחיות בינוי.
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה .ה .קביעת הנחיות
סביבתיות והוראות לפיתוח השטח .ו .קביעת הוראות בדבר
הרכבת הקלה .ז .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש בכל
תחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6036התש״ע ,עמי ,1080
בתאריך .24/12/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי רמת גן

מחוז חיפה

ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי ר ג  4 6 5 /ו
שם התכנית :ב י ת מגורים בשדי ירושלים 3

מרחבי תכנון מקומיים זבולון ,קרית אתא ,מחוזי  -מחוז חיפה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי רג ,1465 /שינוי לתכניות רג /340 /ג,3 /
רג ,340 /רג /340 /ג ,רג /340 /ג ,1 /רג /מק /340 /ג ,28 /רג/340 /
ג ,15 /רג /340 /ג ,21 /כפיפות לתכניות רג /מק /340 /ג,2 /3 /
רג /340 /ג ,29 /תממ ,5 /רג /מק /340 /ג.17 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן .שדי
ירושלים  .3רחוב עציון  .24צומת הרחובות שדי ירושלים -
עציון .גושים וחלקות :גוש ,6158 :חלקות במלואן.209 ,208 :
מטרת התכנית .1 :התחדשות עירונית על ידי פינוי ,הריסה
ובינוי מחדש .2 .הגדלת זכויות הבנייה באזור המסחרי כתמריץ
לאיחוד החלקות .3 .איחוד חלקות בהסכמת הבעלים .4 .שינוי
ייעוד מאזור מגורים בי ואזור מסחרי לאזור מגורים די וחזית
מסחרית .5 .קביעת זכויות בנייה ומסי יח״ד לבניין מגורים
בן  8קומות  +חדרי יציאה לגג מעל קומת קרקע מסחרית ומעל
 3קומות מרתף כדלקמן :א .סך הכל שטחים עיקריים  1,868מ״ר
למגורים כולל  100מ״ר מסחר .ב .סך הכל שטחי שירות מעל לכניסה
הקובעת  1,200מ״ר  50 +מ״ר שטחי שירות מעל הקרקע בעבור
המסחר .ג .סך הכל שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת 2,500
מ״ר .ד .שטח עיקרי מינימלי ליח״ד  70מ״ר .6 .שינוי בקו בניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד חלקות בהסכמת בעלים.
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים בי ואזור מסחרי לאזור מגורים די
וחזית מסחרית לשם הקמת בניין מגורים בן  8קומות  +חדרי
יציאה לגג 8 ,קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומעל  3קומות
מרתף ,כדלקמן :א .סך הכל שטחים עיקריים  1,868מ״ר למגורים
כולל עד  100מ״ר מסחר .ב .סך הכל שטחי שירות מעל לכניסה
הקובעת  1,200מ״ר  50 +מ״ר שטחי שירות מעל הקרקע בעבור
המסחר .ג .סך הכל שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת
 2,500מ״ר .ד .שטח עיקרי מינימלי ליח״ד  70מ״ר .3 .הריסת
מבני המגורים והמסחר הקיימים .4 .קביעת זיקת הנאה למעבר
הציבור )קולונדה( ברוחב של  4מי כמסומן בתשריט .5 .קביעת
הוראות בנייה ופיתוח בתחום התכנית תוך התחשבות במרחב
הציבורי .6 .שינוי חלקי בקו בניין לרחי עציון בהתאם לתשריט.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,237
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל-אביב-יפו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי  ,03-6753515וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי ג  3 4 5 /ו  /כ  / 4 8 6 /ז ב  /ו 2 2
שם התכנית :מ א ג ר סומך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה זבולון ,קרית אתא ,והוועדה המקומית-מחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/1345 /
כ /486 /זב ,221 /שינוי לתכנית חפאג /1273 /זב /כ ,כפיפות
לתכניות תמא /34 /ב ,3 /תמא ,35 /תממ ,6 /אישור לפי תמ״א
תמא /31 /א.3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי-
מחוז חיפה .דרומית מערבית לצומת סומך ,בצמוד ליישוב
גבעת טל .גושים וחלקות :גוש ,10293 :חלקי חלקה.614 :
גוש ,10514 :חלקי חלקות.34 ,30 ,28 ,25 ,16 :
מטרת התכנית :הקמת מאגר מי שתייה וכל המיתקנים
הדרושים להפעלתו כחלק מתכנית אזורית להספקת מים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מקרקע
חקלאית ,יער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים לקרקע המיועדת
למיתקנים הנדסיים ,דרך מוצעת ,יער וקרקע חקלאית .ב .קביעת
השימושים המותרים בשטח המיועד למיתקנים הנדסיים.
ג .מתן הנחיות בנייה בשטח המיועד למיתקנים הנדסיים.
ד .מתן הנחיות לפיתוח סביבתי ונופי ,תוך הקפדה ושימור
המרקם הנופי הקיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,כפר המכבי  ,30030טלי
 ,04-8478105ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קרית אתא ,קרית אתא  ,28100טלי  ,04-8478420ולמשרדי
הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי
הפלי״ם  ,15חיפה.
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מחוזי  -מחוז חיפה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת מסי חפאג 3 5 8 /ו
שם התכנית :פארק תעשיה קיסריה  -מ ג ר ש מסי  0 0 7ו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מקומית מחוזית מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי חפאג/
 ,1358שינוי לתכניות ג /322 /ב ,ג /322 /א.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיסריה .פארק
תעשייה צפוני ,רחי חלמיש  .5גושים וחלקות :גוש,12408 :
חלקה במלואה.38 :

טלי  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה,
טלי .04-8356807

מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח מגרש  1007משטח
לתעשייה לשטח לשירותי רווחה ומוסדות.

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת שימושים לשטח מגרש
 1007ביעוד שטח לשירותי רווחה ומוסדות .ב .קביעת הוראות
התכנית.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי״ם  15חיפה טלי  .04-8633455העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד הפלי״ם  15חיפה.
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חיפה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי חפ 5 7 8 /ו  /ב  /ו
שם התכנית :ת ח נ ת תדלוק דרך דורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/1578 /
ב ,1 /שינוי לתכניות חפ ,1578 /חפ ,933 /כפיפות לתכנית חפ/
מק /1303 /א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב יעקב
דורי  .20שכונת נווה שאנן .גושים וחלקות :גוש ,11202 :חלקי
חלקה .1 :גוש ,11210 :חלקי חלקה.5 :
מטרת התכנית :תוספת ייעוד מסחרי בתחנת הדלק בדרך
דורי תוך מתן תוספת מקומות חניה ושמירה ע ל הוראות
ארכיטקטוניות בדבר הגג שמעל איי המשאבות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מתחנת תדלוק
למסחר ותחבורה .ב .שינוי ייעוד משמורת טבע למסחר
ותחבורה ,וחיבור לדרך קיימת .ג .קביעת הוראות וזכויות בנייה
בשטח המסחר המשולב .ד .קביעת הוראות עיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי חיפה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי חפ /2096 /א
שם התכנית :ה מ ב ו א ו ת הדרומיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/2096 /
א ,שינוי לתכניות חפ /1400 /יב ,1 /חפ /2119 /א ,חפ /מק/
 /1400גב ,חפ ,1912 /חפ /229 /ה ,חפ /1400 /יב ,חפ /2036 /א ,ג/
 ,400חפ /229 /י ,חפ /229 /י ,1 /חפ /1928 /א ,כפיפות לתכניות
חפ /מק /229 /י ,2 /חפ /1400 /שש ,חפ /מק /1400 /תט ,חפ/
מק /1400 /פמ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .מבואות דרומיים.
גושים וחלקות :גוש ,10683 :חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,10685 :חלקי
חלקות .18 ,2 ,1 :גוש ,10732 :חלקי חלקות .31 ,17 ,16 ,1 :גוש,10733 :
חלקות במלואן .54 ,52 ,48 ,47 ,34 - 22 :גוש ,11359 :חלקי חלקות:
.16 ,12 - 10 ,2
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים הכוללת  1,398יחידות
דיור ,מבנים למוסדות ציבור ושצ״פים.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקה חדשה של השטח בלא
הסכמת בעלים כולל תגבור זכויות בנייה והקצאת שטחים
לצורכי ציבור .ב .שינוי ייעוד משטחים המסווגים ברובם
כחקלאי לאזור מגורים די .ג .קביעת רשת דרכים בתחום
התכנית .ד .קביעת צורת הבינוי ,שימושים וזכויות בנייה.
ה .קביעת עקרונות והוראות בינוי ופיתוח לשטחי מגורים
ולמבנים ומוסדות ציבור ,לשטחים הפתוחים תוך שימת דגש
ע ל התאמת הבינוי לטופוגרפיה של השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה,
טלי .04-8356807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי חיפה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי חפ /ו 2 2 8
שם התכנית :ה ת ח ד ש ו ת עירונית  -מתחם ברל כצנלסון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
חפ ,2281/שינוי לתכניות חפ/מק/1400/גב ,חפ/מק/229/י,2/
חפ/מק/1400/פמ ,חפ/מק/1400/יב ,1/חפ ,375/חפ/229/י,
חפ/229/י ,1/חפ/229/ד ,חפ/1538/ג ,חפ/918/א ,חפ/918/
נב ,חפ ,1586/חפ/825/א ,חפ ,1764/חפ ,1564/חפ/1400/יב,
חפ ,229/חפ ,918/חפ/מק/1400/תט.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב ברל
כצנלסון .שכונת נווה שאנן ,בסמוך למרכז זיו .גושים וחלקות:
גוש ,11200 :חלקות במלואן ,307 ,268 - 262 :חלקי חלקות,6 :
.320 ,308 ,303 ,298 ,288 ,286 ,285 ,96 ,53 ,15 ,14
מטרת התכנית :התחדשות עירונית ,והקמת מתחם למגורים
ושצ״פ במסלול פינוי בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :פינוי בנייני מגורים הקיימים
במטרה לאפשר התחדשות עירונית תוך :א .איחוד וחלוקה
של מגרשים בלא שינוי בגודל השטח המוקצה לייעוד מגורים.
ב .התוויית דרך חדשה והרחבת דרכים .ג .קביעת זכויות בנייה
והוראות בנייה ,ופיתוח השטחים הכלולים בתכנית .ד .קביעת
הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6080התש״ע ,עמי ,2735
בתאריך .28/04/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי ¬8633455
 ,04וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רחי
ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי חפ2295 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע ו ה ו ר א ו ת בנייה
ברחי מוריה 46-44
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חפ ,2295 /שינוי
לתכניות חפ /מק /1400 /גב ,חפ /229 /ה ,1 /חפ /מק /1400 /יב,1 /
חפ ,424 /חפ /229 /ה ,חפ ,144 /חפ ,136 /חפ ,1590 /חפ /מק/1400 /
שש ,חפ /229 /י ,חפ /229 /י ,1 /חפ /229 /ד ,חפ /718 /א ,כפיפות
לתכניות חפ /מק /1400 /יב ,4 /חפ /1400 /יב ,חפ /מק /229 /י,2 /
חפ /מק /1400 /תט ,חפ ,1888 /חפ /מק /1400 /פמ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .שדי מוריה ,44
מרכז הכרמל .גושים וחלקות :גוש ,10910 :חלקות במלואן,157 :
 ,158חלקי חלקות.166 ,164 :
מטרת התכנית :תוספת בנייה ותוספת שימושים במשרדים
ומסחר )כולל הסעדה( ,תוך תגבור זכויות בנייה ושינוי הוראות
בנייה ברחי מוריה  44ו.46-
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים אי לאזור מגורים ומשרדים עם חזית מסחרית.
ב .תגבור זכויות הבנייה .ג .קביעת הוראות בנייה .ד .קביעת
הסדרי חניה .ה .איחוד שתי חלקות .ו .הרחבת שדי מוריה
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ב 3-מי לתחום חלקות  158 ,157בגוש  .10910ז .קביעת זכות
מעבר לציבור לאורך רחוב אילות בתחום התכנית .ח .ביטול
דרך בפינת הרחובות מוריה/אילות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/01/2011ובילקוט הפרסומים  ,6203התשע״א ,עמי ,2685
בתאריך .23/02/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי ח ד  4 3 5 /ו  /א
שם התכנית :שינוי ייעוד מ ש צ ״ פ ו ש ב ״ צ למגורים
ב מ פ ג ש הרחובות הגתית והנבל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מסי חד/1435/א ,שינוי לתכנית
חד ,767/כפיפות לתכניות חד/450/ה ,חד ,947/חד/450/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .הרחובות הגתית
והנבל .גושים וחלקות :גוש ,100412 :חלקי חלקות.469 ,461 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משצ״פ ושב״צ למגורים
בעקבות פסק דין של בית המשפט.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בנייה .ב .הריסת
מבנים .ג .קביעת זכות מעבר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טלי .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חדרה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ח ד  /ו  4 3ו
שם התכנית :מיתקן ל מ י ו ן ושינוע פסולת ,אזור
התעשייה ,ח ד ר ה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חד ,1431/שינוי
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

לתכנית חד/595/א ,כפיפות לתכניות תמא/34/ב ,4/תמא/34/ב,3/
תמא ,35/תממ.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .ממזרח למט״ש
חדרה )אזור תעשייה צפוני חדרה( .גושים וחלקות :גוש:10020 :
חלקי חלקות .13 ,11
מטרת התכנית :הקמת מיתקן מיון ושינוע )תחנת מעבר(
לפסולת עירונית מוצקה לשירות עיריית חדרה ותושבי חדרה
והסביבה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד אזור למפעלי ביוב,
למיתקנים הנדסיים ,לטיפול בפסולת .ב .קביעת הוראות בנייה:
קביעת מרווחי בנייה ,קביעת גובה בניינים ,הנחיות בנייה.
ג .קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים כגון:
דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל וכוי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/08/2009ובילקוט הפרסומים  ,5994התשס״ט ,עמי ,5569
בתאריך .03/09/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טלי  ,04-6303113וכל
מעניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי קרית אתא
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי כ  / 2 2 2 /ב
שם התכנית :תיקון ל ת כ נ י ת כ  , 2 2 2 /קרית א ת א ,
מרכז העיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
כ/222/ב ,שינוי לתכנית כ.222/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אתא .מרכז
העיר .רצועת הבינוי שלאורך שדי העצמאות ורחי זבולון משני
צדיהם .גושים וחלקות :גוש 10232 :חלקות במלואן,118 ,117 :
 ,284 ,283 ,267 ,265 ,156 ,142 - 139 ,131 ,121חלקי חלקות,35 :
,266 ,143 ,122 ,120 ,119 ,116 ,114 ,113 ,111 - 109 ,106 ,105
 .277 ,275 - 273גוש ,11008 :חלקות במלואן,106 - 88 ,16 - 1 :
 ,109חלקי חלקות .108 ,107 ,86 - 82 ,22 - 19 ,17 :גוש,11009 :
חלקות במלואן ,99 ,97 ,95 ,93 ,84 ,67 - 34 ,22 - 1 :חלקי חלקות:
,96 ,94 ,88 - 85 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,72 ,70 ,68 ,32 ,30 ,28 ,26 ,23
 .107 ,104 ,103גוש 11012 :חלקות במלואן,14 ,12 - 7 ,4 - 1 :
 ,124 ,123 ,118 ,111 ,109 ,101 ,96 ,23 - 16חלקי חלקות,26 ,24 :
 .114 ,99 ,95 ,47 ,46 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28גוש,11017 :
חלקות במלואן,95 - 91 ,89 - 86 ,84 ,83 ,81 ,80 ,77 ,25 - 12 :
,152 ,148 - 145 ,143 - 137 ,135 ,133 ,130 ,127 ,119 ,105 ,103
 ,249 ,248 ,245 - 231 ,186 ,185 ,178 ,161 ,158 ,155חלקי חלקות:
,117 ,108 ,106 ,102 ,100 ,98 ,96 ,74 ,73 ,66 ,55 ,54 ,48 ,44 ,26
 .131 ,125 ,124 ,118גוש ,11018 :חלקות במלואן,13 - 6 ,4 - 1 :
,85 - 80 ,77 - 65 ,60 - 53 ,51 ,49 - 43 ,36 - 33 ,31 ,27 - 24
 ,92 ,89 ,87חלקי חלקות.79 ,62 ,61 ,52 ,42 ,37 ,22 ,20 ,18 - 15 :
גוש ,11019 :חלקות במלואן ,78 - 74 ,72 - 64 :חלקי חלקות,62 :
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 .130 ,80 ,79 ,73 ,63גוש ,11021 :חלקות במלואן ,12 - 10 :חלקי
חלקות .41 ,40 :גוש ,11022 :חלקות במלואן ,2 ,1 :חלקי חלקה:
 .42גוש ,11049 :חלקות במלואן ,86 - 81 ,64 - 53 ,29 - 21 :חלקי
חלקות .87 ,46 ,30 ,20 ,11 :גוש ,11051 :חלקות במלואן49 ,19 - 15 :
 ,111 ,109 - 106 ,103 ,100 ,99 ,93 - 90 ,88 - 86 ,77 - 73 ,71 ,69 .116 - 114 ,112גוש ,11051 :חלקי חלקות.97 - 94 ,85 ,44 - 40 ,34 :
גוש ,11052 :חלקות במלואן ,76 - 71 ,58 - 53 :חלקי חלקות,52 :
 .79 ,78 ,70רישום ראשון :גוש ,11018 :חלקי חלקות.91 ,90 :
מטרת התכנית :תוספת שטחי שירות בעבור חניה תת-
קרקעית בייעודים האלה :מגורים ב ,1מגורים גי ,מגורים גי
מיוחד ,אזור מגורים די ,אזור מגורים די ומסחר ,מע״ר ומבני
ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר חניה :א .באזור
מגורים ב ,1מגורים גי ,מגורים גי מיוחד ,מגורים די ,מגורים די
ומסחר ,באזור המע״ר ובאזורים למבני ציבור תותר הקמת חניה
תת-קרקעית ושטחה לא ייכלל בחישוב זכויות הבנייה במסגרת
שטחי השירות .ב .חללים טכניים או שטחי ביטחון שימוקמו
בקומות התת-קרקעיות יחושבו במניין שטחי השירות הכלליים,
למעט אלו המשרתים את החניון התת-קרקעי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6091התש״ע ,עמי ,3059
בתאריך .30/05/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קרית אתא ,קרית אתא  ,28100טלי  ,04-8478420וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים מנשה אלונה והשומרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי מ  /395 /א  /ש
שם התכנית :תכנית מ י ת א ר מפורטת ל מ ו ש ב כפר פינס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה מנשה אלונה והשומרון מופקדת תכנית מפורטת מסי
מ /395 /א /ש ,שינוי לתכניות משח ,14 /מ /101 /א ,כפיפות
לתכנית מ ,345 /אישור לפי תמ״א תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר פינס .צפונית
מזרחית לפרדס חנה-כרכור ,צפונית לכביש  ,65סמוך לצומת
מנשה .גושים וחלקות :גוש ,10069 :חלקי חלקות .54 ,18 :גוש:
 ,10070חלקות במלואן ,48 ,43 ,33 ,12 ,11 :חלקי חלקה.26 :
גוש ,10076 :חלקי חלקות .45 ,43 :גוש ,12225 :חלקות במלואן:
,131 - 110 ,108 - 73 ,65 - 60 ,55 - 39 ,37 - 35 ,33 ,32 ,30 - 3
,171 - 168 ,166 - 159 ,157 ,155 ,154 ,151 ,149 - 147 ,145 - 134
חלקי חלקות .195 ,194 ,179 ,178 ,172 ,133 :גוש ,12226 :חלקי
חלקות.120 ,119 ,86 ,85 :
מטרת התכנית :עריכת תכנית מיתאר כוללת למושב כפר
פינס והרחבה למגורים שתהיה באופן משולב ככל האפשר עם
מרקם היישוב הקיים והתאמת הנחיות הבינוי ,זכויות הבנייה
וייעודי הקרקע לצורכי היישוב בהווה ובעתיד כמפורט בעיקרי
הוראות התכנית.
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי
למגורים אי ,למבנים ומוסדות ציבור ,מבנים ומוסדות
ציבור לבריאות ,לדרכים ,לספורט ונופש ,נופש כפרי ומסחר.
ב .הסדרת גבולות הנחלות ,סך הכל  80נחלות .ג .קביעת
והסדרת שימושים ,הוראות וזכויות בנייה באזורי המגורים
בחלקות אי בנחלות ותנאים למתן היתרי בנייה .ד .קביעת
התכליות המותרות לייעודי הקרקע .ה .קביעת הנחיות לבינוי
ופיתוח ,כדי לאפשר הוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 145ז לחוק
לחלק משטח התכנית .ו .הסדרת מערכת התנועה ביישוב.
ז .קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות .ח .קביעת הוראות בנייה:
קביעת צפיפות ,מרווחי בנייה ,גובה בניינים במגמה לשמור על
אופיו הכפרי של היישוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה ,ד״נ חפר ,37845
טלי  ,04-6177307ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,רחי המיסדים  ,54זכרון יעקב  ,30950טלי .04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עירון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת מסי ע נ  /ו  8ו ו
שם התכנית :ת ו ס פ ת אחוזי בנייה ב ג ו ש ,8764
חלקה  ,42ב א ק ה  -ג י ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון מופקדת תכנית מפורטת מסי ענ ,1181 /שינוי
לתכנית ענ /במ.360 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה-גית .מרכז באקה
אלגרבייה-גית .גושים וחלקות :גוש ,8764 :חלקי חלקה.42 :
מטרת התכנית :תוספת אחוזי בנייה במגרשים המיועדים
למגורים עם חזית מסחרית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ,ערערה  ,30025טלי
.04-6351789
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בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עירון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ענ424 /
שם התכנית :ר ו ב ע מגורים ב מ ד ר ו ן ע ר א ק א ל ש ב א ב ,
אום א ל ־ פ ח ם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי ענ ,424 /שינוי לתכניות ענ ,297 /ג ,400 /ענ ,195 /חפאג/
 ,482ענ ,217 /חפאג ,470 /ענ.283 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל-פחם .השטח
המשתרע ע ל המדרון הצפוני מערבי בין מרכז היישוב הקיים
לבין דרך  65בואדי עארה ,בין שלוחת אל באטן במזרח לבין
שלוחת אלעראייש במערב .גושים וחלקות :גוש ,20337 :חלקות
במלואן ,49 ,37 :חלקי חלקות,48 ,46 ,38 ,36 ,35 ,32 ,31 ,28 ,1 :
 .50גוש ,20339 :חלקות במלואן,22 - 18 ,16 - 11 ,9 - 5 ,3 ,2 :
 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,29 - 24חלקי חלקות,30 ,23 ,17 ,10 ,4 ,1 :
 .43 ,41 ,38 ,33 ,32גוש ,20340 :חלקות במלואן,31 - 1 :
 ,69 - 64 ,48 - 42 ,37 ,35 - 33חלקי חלקות,41 ,40 ,38 ,36 ,32 :
 .58 ,52גוש ,20344 :חלקות במלואן,97 ,94 ,34 - 28 ,17 - 13 :
חלקי חלקות.93 ,91 ,68 ,67 ,52 ,40 ,39 ,36 ,35 ,27 - 25 ,6 ,4 - 1 :
גוש ,20357 :חלקות במלואן ,71 ,70 ,68 ,67 ,30 ,16 - 1 :חלקי
חלקות .75 ,74 ,64 ,62 ,33 - 31 ,29 - 26 ,24 ,22 ,17 :גוש,20358 :
חלקות במלואן ,46 ,43 - 41 ,30 - 1 :חלקי חלקות,33 ,31 :
 .45 ,44 ,40 ,39גוש ,20405 :חלקות במלואן,33 ,20 - 9 ,7 :
 ,89 ,40 - 35חלקי חלקות .90 ,88 ,34 ,8 ,6 - 4 :גוש ,20426 :חלקות
במלואן ,60 ,42 - 38 ,35 ,32 - 30 ,28 :חלקי חלקות,34 ,29 ,27 :
.64 ,58 ,55 - 52 ,49 - 43 ,37 ,36
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע חקלאית כדי לקבוע
מסגרת תכנונית מפורטת לרובע מגורים לכ 4,000-יח״ד,
לייעד שטחים למגורים ,שירותים ותחבורה ברמה המתאימה
לשנות האלפיים ,וזאת בהתייחס לייעדים האלה :א .קביעת
אזורי מגורים בצפיפויות וטיפוסי דיור שונים .ב .התוויית
מערכת דרכים המשרתת את הרובע .ג .קישור מערכת הדרכים
אל הכניסות ליישוב ואל שכונות שכנות .ד .קביעת מערכת
השטחים לשירותי ציבור ושטחים פתוחים .ה .קביעת מערכות
תשתית עיקריות .ו .קביעת מתחמים לתכניות איחוד וחלוקה.
ז .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה ושימוש .ח .קביעת
הנחיות להתאמת התכנית לצרכים משתנים .ט .קביעת הנחיות
לביצוע התכנית בשלבים .י .קביעת הנחיות לחלוקה חדשה.
יא .קביעת עקרונות מנחים לבינוי לשימושים ומגרשים שונים.
יב .הקלה מתמ״א 23בדבר רצועת תכנון של מסילת רכבת )ראה
סעיף  .(13.13יג .הקלה מתמ״א 3בדבר קו בניין מדרך ראשית
)דרך .(65
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 18/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5831התשס״ח ,עמי ,3905
בתאריך .10/07/2008

ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עירון ,עארה ,ערערה  ,30025טלי  ,04-6351789וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי כס3 /352 /
שם התכנית :ב י ת נ ח ל ה ד ס  ,8כפר ס ב א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי כס ,3 /352 /שינוי
לתכניות כס /1 /1 /ד ,כס /מק /1 /1 /גג /ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא .רחוב נחל
הדס  .8גושים וחלקות :גוש ,6433 :חלקה במלואה.444 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בנייה בחלל הגג למבנה
מגורים והגבהת הגג ל 9.50-מי.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת זכויות בנייה בחלל הגג
למבנה מגורים והגבהת הגג ל 9.50-מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רחי ויצמן  ,135כפר סבא
 ,44100טלי .09-7649175
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי מ ד  5 /4 /ו
שם התכנית :מרכז עירוני קהילתי לאוכלוסיה מבוגרת
במודיעין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מיתאר
מקומית מסי מד ,15 /4 /שינוי לתכניות מד ,1 /4 /גז /מד /במ/
 /4א ,כפיפות לתכנית מד.2020 /
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות .רחוב צאלון  .3 ,1מתחם מרומי .גושים וחלקות :גוש,5654 :
חלקה במלואה.8 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח למוסד לייעוד מגורים
מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור להקמת מרכז עירוני לאוכלוסיה
המבוגרת במודיעין-רעות-מכבים ,הכולל דיור מוגן ,מערך
סיעודי ומרכז יום לקשיש.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת תכליות ושימושים
מותרים בעבור דיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת ומערך שירותים
בעבורם ,מערך סיעוד ומרכז יום לקשיש .ב .קביעת זכויות
והוראות בנייה .ג .איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.
ד .הוראות בדבר עיצוב אדריכלי .ה .קביעת הוראות בדבר
שלביות ביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,רחי דם
המכבים  ,1מודיעין-מכבים-רעות ,טלי .08-9726045
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי מ ד  /6 /ו 3
שם התכנית :ת ו ס פ ת זכויות בנייה ,רחי שבטי
י ש ר א ל  ,48/2מ ו ד י ע י ן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מיתאר
מקומית מסי מד ,31 /6 /שינוי לתכנית מד /במ6 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות .רחוב שבטי ישראל  .48מגרש מ .1-37-יחידת דיור
תחתונה בקומפלקס של קוטגיים מדורגים לכיוון רחי שבטי
ישראל בדרום .בקומפלקס  28יח״ד .הקומפלקס גובל ברחי
יששכר מצפון ,במעבר ציבורי להולכי רגל ממערב ,וברחי שבטי
ישראל מדרום .גושים וחלקות :גוש ,5815 :חלקה במלואה.111 :
מגרש :מ 37-תת מגרש  ,1בהתאם לתכנית מד/במ.6/
מטרת התכנית :הרחבת יחידת דיור קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת זכויות בנייה בשטח
עיקרי  42מ״ר בעבור תוספת מרתף .ב .תוספת זכויות בנייה
בשטח עיקרי  10.5מ״ר בעבור תוספת חללים בקומת קרקע
ובקומה אי .ג .הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בעבור תוספות
הבנייה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,רחי דם
המכבים  ,1מודיעין-מכבים-רעות ,טלי .08-9726045
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי מ ד 35 /5 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת זכויות בנייה ב ע ב ו ר מ ח ס ן
תת-קרקעי ,רחי נ ח ל ע מ ו ד 55
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי מד ,35 /5 /שינוי לתכניות מד ,1 /5 /גז /מד /במ ,5 /כפיפות
לתכניות מד ,2020 /מד.8 /5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות .רחוב נחל עמוד  .55שכונת ספדי .מגרש  ,114/2/4מגרש
מגורים לקוטגיים .המגרש גובל :מצפון  -מגורים ,ממזרח  -דרך
גישה משולבת ,מדרום  -מעבר ציבורי ,ממערב  -שטח ציבורי
פתוח .גושים וחלקות :גוש ,5684 :חלקי חלקה.126 :
מטרת התכנית :תוספת  16מ״ר שטחי שירות בעבור מחסן
תת־קרקעי.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת זכויות בנייה של  16מ״ר
לשטחי השירות בעבור מחסן תת־קרקעי )מרתף( .גודל המחסן
הסופי המבוקש הוא  28מ״ר ,מתוכם  12מ״ר ע ל חשבון שטחי
שירות קיימים .ב .קביעת שימוש בעבור המרתף המבוקש
למחסן בלבד .ג .שינוי הוראות הבינוי ,אישור בניית מרתף
לשימוש מחסן בלבד ,בחריגה של  5.60מי מקו קונטור המבנה
לכיוון צפון-מערב ,ובחריגה של  5.70מי מקו קונטור המבנה
לכיוון דרום-מערב ,בתחום קווי הבניין .ד .הוראות בינוי
ועיצוב אדריכלי בעבור תוספת הבנייה המבוקשת.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6173התשע״א ,עמי ,1502
בתאריך .16/12/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,רחי דם המכבים  ,1מודיעין-
מכבים-רעות ,טלי  ,08-9726045וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי נ ת  6 /537 /ו  /ב  /ו
שם התכנית :ש כ ו נ ת ה א ג ם 2 -
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי נת/537 /
 /16ב ,1 /שינוי לתכניות נת /16 /537 /א ,נת /מק /16 /537 /ב,
נת ,7 /400 /נת.537 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .שכונת אגם 2
 חלק דרומי ,מצפון לשכונת גבעת-האירוס .גושים וחלקות:גוש ,7940 :חלקי חלקות .143 ,135 :גוש ,7941 :חלקי חלקות,117 :
 .119גוש ,9216 :חלקות במלואן,72 ,71 ,61 ,60 ,56 ,52 ,46 - 43 :
חלקי חלקות.65 ,64 ,51 ,50 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בנייה לשם הקמת מרכז
מסחרי והגדלת שטח יח״ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד ממגורים די למסחר
במגרש  .2 .204שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי .3 .הגדלת
שטחי בנייה למגורים מ־ 28,330מ״ר עיקרי  +שירות ל־ 32,596מ״ר
עיקרי למגורים  3,372 +מ״ר עיקרי למרפסות  +שירות ,והגדלת
שטחי בנייה למסחר מ־ 198מ״ר ל־ 3,600מ״ר .4 .הגדלת מסי הקומות
במגרש המיועד למסחר מקומה  1ל־ 4קומות .5 .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
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רחי הצורן  ,6נתניה ,42439
טלי .09-8603170
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נתניה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי נ ת  /49 /537 /א
שם התכנית :תוספת שטחים ב ד י ר ה קיימת,
מ ש פ ח ת סרוסי ,ר מ ת ידין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי נת/537 /
 /49א ,שינוי לתכניות נת ,7 /400 /נת.1 /353 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .שכונת רמת ידין.
רחוב ישעיהו  .10גושים וחלקות :גוש ,7932 :חלקה במלואה.220 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בנייה לדירה ושינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת שטחים עיקריים
מ־ 311מ״ר ל־ 391מ״ר ושטחי שירות לדירה המערבית בקומה
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ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

אי .ב .תוספת קומה מ־ 2ל־ 3קומות .ג .שינוי קו בניין קדמי
מ־ 5מי ל־ 4.24-3.4מי ,וקו בניין אחורי מ־ 6.5מי ל־ 3.4מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי  .08-9788409העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ,רחי הצורן  ,6נתניה  ,42439טלי .09-8603170
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי :נתניה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית מסי
נ ת 44 /547 /
שם התכנית :בית מגורים ברחי ב ן יוסי פינת רחי רמב״ם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי נת ,44 /547 /שינוי לתכניות נת /100 /ש ,1 /נת,7 /400 /
נת.547 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכונת בן
ציון ,רחוב יוסי בן יוסי פינת רמב״ם ,רמב״ם  .9גושים וחלקות:
גוש ,8238 :חלקה במלואה ,168 :חלקי חלקות.171 ,170 :
מטרת התכנית :אישור מצב קיים ע ל ידי ביטול הפקעה,
קביעת קווי בניין ותוספת שטחים במרתף.
עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול הפקעה עפ״י נת .547 /ב.
קביעת קווי בניין .ג .תוספת  105מ״ר שטח עיקרי ושטחי שירות
במרתף.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6203התשע״א ,עמי ,2690
בתאריך .23/02/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי 08-
 ,9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה,
הצורן  6נתניה  ,42439טלי  ,09-8603170וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי פ ת 24 /2002 /
שם התכנית :רחי א ה ר ו ן כ צ נ ל ס ו ן מסי  4ו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח
תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי פת ,24 /2002 /שינוי
לתכניות פת /מק ,6 /2002 /פת /במ ,2002 /פת /מק /6 /2002 /א,
כפיפות לתכנית פת.2000 /

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .רחוב
אהרון כצנלסון  .14שכונת נווה גן .גושים וחלקות :גוש,6362 :
חלקה במלואה.141 :
מטרת התכנית :הרחבת  4דירות בקומות אי ,בי ,תוספת של
סך הכל  80מ״ר בהתאם לגודל שאר הקומות בלא שינוי בקו
בניין )סגירת חללים(.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת  4דירות בקומות אי
ו־בי ,תוספת של סך הכל  80מ״ר בהתאם לגודל שאר הקומות
בלא שינוי בקו בניין )סגירת חללים( .ב .קביעת הוראות בנייה
בדבר  20מ״ר ל־ 4יח״ד בקומות אי ו־בי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה
 ,72430טלי  .08-9788461העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,רחי העלייה
השנייה  ,1פתח תקוה .49100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי פ ת  2 3 2 /ו 95 /
שם התכנית :ה ס ד ר ת ר ח ו ב ג ר י נ ב ר ג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי פת ,95 /1232 /שינוי לתכניות פת ,15 /1232 /פת,13 /1232 /
כפיפות לתכניות פת /2000 /יב ,פת /בת ,37 /1232 /פת.2000 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .שכונת
סגולה .רחוב חיים גרינברג .גושים וחלקות :גוש ,6355 :חלקות
במלואן ,562 ,356 :חלקי חלקות .561 - 559 :גוש ,6356 :חלקה
במלואה ,67 :חלקי חלקות.69 ,66 ,63 ,61 ,24 :
מטרת התכנית :הסדרת רחוב חיים גרינברג כדי להטיב את
תכנונו.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת רחוב חיים גרינברג
ל־ 12מי לכל אורכו .ב .שינוי ייעוד מתעשייה קלה/תעשייה
לדרך מוצעת .ג .ביטול דרך ושינוי ייעוד לתעשייה קלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,245
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה ,רחי העלייה השנייה  ,1פתח תקוה ,49100
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר צ  /ו 4 /42 /6 /
שם התכנית :רחי יהודה הלוי  6ו  ,ר א ש ו ן ל צ י ו ן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי רצ ,4 /42 /6 /1 /שינוי לתכניות רצ ,42 /6 /1 /רצ/1 /1 /
ג ,רצ.1 /1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
יהודה הלוי  .16שכונת רמב״ם .גושים וחלקות :גוש,3932 :
חלקה במלואה.166 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טלי  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר צ  /ו  0 8 /22 /ו
שם התכנית :מ ת ח ם קוטגיים ב י ן רחוב ה ר ק פ ת ורחוב
ה ח צ ב  ,שיכון ה מ ז ר ח

מטרת התכנית :א .הגדלת מסי יח״ד מ־ 7ל־ 9יח״ד .ב .שינוי
קווי בניין כמסומן בתשריט .ג .שינוי קווי בניין לצורך מרפסות
פתוחות .ד .תוספת  2קומות מ־ 4ל־ .6ה .תוספת לשטחי בנייה
עיקרי ושירות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי רצ ,108 /22 /1 /שינוי לתכניות רצ ,22 /1 /רצ.1 /1 /

עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת מסי יח״ד מ־ 7ל־ 9יח״ד.
ב .שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט .ג .שינוי קווי בניין לצורך
מרפסות פתוחות .ד .תוספת  2קומות מ־ 4ל־ .6ה .תוספת לשטחי
בנייה עיקרי ושירות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון.
הרחובות הרקפת והחצב .שכונת שיכון המזרח ,בין רחוב חצב
לרחוב רקפת .גושים וחלקות :גוש ,4243 :חלקה במלואה,34 :
חלקי חלקה.6 :

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,6107התש״ע ,עמי ,3894
בתאריך .14/07/2010

מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים
לצורך תוספת של  21יח״ד צמודי קרקע ל־ 8יח״ד מאושרות,
לפי תכנית רצ 22 /1 /בתוקף ,ובסך הכל  29יח״ד .2 .קביעת
זכויות בנייה והוראות בנייה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טלי  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר צ  /ו  /22 /ו  0ו
שם התכנית :סיפוח שבילים ל ה ו ל כ י ר ג ל ל מ ג ר ש י ם
ה צ מ ו ד י ם אליהם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי רצ ,101 /22 /1 /שינוי לתכניות רצ ,22 /1 /רצ.1 /1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
ירמיהו  ,5 ,3 ,1פינת רחוב עזרא ,שיכון המזרח .גושים וחלקות:
גוש ,4247 :חלקות במלואן ,227 - 225 :חלקי חלקה.391 :
מטרת התכנית :סיפוח שבילים להולכי רגל למגרשים
הצמודים אליו והסדרת מעבר ברוחב של  3מי לכלי רכב בשטח
ציבורי פתוח )לחלקות  226 ,225בגוש .(4247
עיקרי הוראות התכנית .1 :ביטול שבילים להולכי רגל
וסיפוחם לחלקות המגורים בלא שינוי בזכויות ובהוראות
הבנייה .2 .מתן זיקת הנאה למעבר ברכב בשטח ציבורי פתוח
ברוחב  3מי לחלקות  226 ,225בגוש .4247
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6193התשע״א ,עמי ,2225
בתאריך .26/01/2011

5982

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי,
מגורים בי ,זכות מעבר לציבור ודרכים לאזור מגורים בי ,דרכים
ושצ״פ .ב .קביעת בינוי למגרשים ,שינוי גודל מגרש מינימלי ואורך
חזית מינימלית .ג .הקצאת מגרש המיועד לשטח ציבורי פתוח
ומגרש לחניית אורחים בתחום התכנית .ד .קביעת מרווחי בנייה,
הנחיות בינוי ועיצוב אדרכילי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6173התשע״א ,עמי ,1504
בתאריך .16/12/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טלי  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר צ  3 2 /ו  7 /ו 2 /3 /
שם התכנית :ב י ת כ נ ס ת ח ב ״ ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מסי רצ ,2 /3 /17 /132 /שינוי לתכניות רצ ,1 /3 /17 /132 /רצ/
 ,1 /1רצ /1 /1 /יג ,כפיפות לתכניות רצ /1 /1 /ב ,תממ,21 /3 /
רצ /1 /1 /ח ,רצ ,3 /48 /16 /רצ /מק.33 /1 /1 /

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
וולף וילנסקי  .6שכונת רמת אליהו .גושים וחלקות :גוש,7282 :
חלקי חלקה.246 /2 :
מטרת התכנית :הוספת שטח עיקרי ושטחי שירות ושינוי
גובה הבניין.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות וזכויות בנייה
במגרש .1 :הוספת שטח עיקרי  10% -משטח המגרש מעל
פני הקרקע ו־ 36%משטח המגרש מתחת לפני הקרקע נוספים
על  80%המותרים ,כמפורט בטבלת הזכויות ,בסך הכל .126%
 .2הוספת שטחי שירות  30%משטח המגרש מעל פני הקרקע
נוספים ע ל  15%המותרים ,לפי רצ 1/1/יג ,בסך הכל .45%
 .3שינוי גובה הבניין מ־ 13.20מי ל־ 15.50מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון
לציון 75264 ,טלי .03-9547577
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר ח  /400 /א 28 /
שם התכנית :יפה נוף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
רח /400 /א ,28 /שינוי לתכניות רח /400 /א ,רח /2000 /י,
כפיפות לתכניות רח /2000 /ג ,2 /תמא ,2 /4 /רח /מק/2000 /
ב ,3 /רח /2000 /ב ,1 /רח /2000 /ב.2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחוב
הנוטר  .11רחוב הפלמ״ח  .10גושים וחלקות :גוש ,3700 :חלקה
במלואה.72 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים בי ודרך
לאזור מגורים גי ולדרך.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מגרשים ממגורים
בי למגורים גי .2 .הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום
התכנית מ־ 794מ״ר ל־ 1,265מ״ר  +מרפסות מקורות לפי החוק,
בשטח  132מ״ר ומרפסות סוכה בשטח  12מ״ר ליח״ד .3 .הגדלת
מסי יח״ד מ־ 6יח״ד ל־ 11יח״ד .4 .שינוי במסי הקומות מ־ע4+
קומות  +קומה חמישית חלקית מעל לקומת קרקע וקומת
עמודים תחתונה חלקית לכיוון רחי הנוטר ,ול־ 4קומות +
קומה חמישית חלקית מעל לקומת קרקע וקומת מרתף חלקית
לכיוון רחי הפלמ״ח )לכיוון חלקה  74שמצפון( .5 .שינוי בקו
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

בניין צדי מזרחי מ־ 4מי ל־ 3.90מי .6 .הבלטת מרפסות מקורות
ב־ 2מי מקו בניין קדמי .7 .קביעת זכויות והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות .76442
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר ח  2 0 0 /ו  0 /ו 20 /
שם התכנית :ב י ת צדוק קועטה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מסי רח ,20 /10 /1200 /שינוי לתכנית רח ,10 /1200 /כפיפות
לתכניות תמא ,2 /4 /רח /2000 /ג ,2 /רח /מק /2000 /ג ,3 /רח/
 /2000ב ,1 /רח /מק /2000 /ב.3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחוב מרים
מזרחי  .20רחוב מנשה קפרא  .41שכונת שערים .גושים וחלקות:
גוש ,3705 :חלקה במלואה.53 :
מטרת התכנית .1 :חלוקת חלקה  53למגרשים שייעודם
דרך ,שטח ציבורי פתוח ,שטח בנייני ציבור ,הכולל את בית
צדוק קועטה המיועד לשימור ,ומגורים די כמסומן בתשריט
המצורף .2 .ייעוד בית צדוק קועטה לבניין לשימור וקביעת
הוראות לשימורו .3 .שינוי ייעוד ממגורים גי ,שטח ציבורי פתוח
ודרך ,למגורים די ,שטח ציבורי פתוח ,שטח בנייני ציבור ודרך.
 .4קביעת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת הוראה בדבר שימור בית
קועטה .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים גי מיוחד לאזור מגורים די:
א .הגדלת מסי יח״ד בתחום התכנית מ־ 22יח״ד ל־ 32יח״ד.
ב .תוספת קומות בבניין מ־ע  6 +קומות ל־ע  8 +קומות .ג .הגדלת
השטחים העיקריים בתחום התכנית מ־ 2,420מ״ר ל־ 3,520מ״ר.
ד .שינוי קווי הבניין בהתאם למצוין בתשריט .ה .קביעת הוראה
כי יהיה ניתן להבליט מרפסות מקורות ב־ 1.2מי מקו בניין קדמי
ואחורי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
59 83

טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות .76442
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רחובות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ר ח  /800 /ב38 /
שם התכנית :ר ח ו ב טרבס 5
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי רח /800 /ב ,38 /שינוי לתכנית רח /800 /ב ,כפיפות לתכניות
תמא ,2 /4 /רח /מק /2000 /ב ,3 /רח /2000 /ב ,1 /רח /2000 /ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רחי טרבס .5
גושים וחלקות :גוש ,3701 :חלקה במלואה .309 :מגרש 309 :בהתאם
לתכנית רח /800 /ב.
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים אי
למגורים ג  6 -יח״ד בשטח ממוצע של  165מ״ר ליח״ד בבניין 3
קומות מעל קומת מרתף.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מגרשים ממגורים
אי מיוחד למגורים גי ודרך .2 .הקמת בית מגורים המכיל  6יח״ד
בבניין בן  3קומות מעל לקומת מרתף .3 .הגדלת השטח העיקרי
מ־ 428מ״ר ל־ 990מ״ר .4 .הגדלת מסי הקומות ,מ־ 2קומות ל־3
קומות מעל לקומת מרתף .5 .קביעת קווי בניין כמפורט בתשריט
המצורף .6 .קביעת זכויות והוראות בנייה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/02/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש״ע ,עמי ,2398
בתאריך .24/03/2010

חלקי חלקות .6 ,5 ,3 ,2 :גוש ,4099 :חלקות במלואן,17 ,16 :
 ,57 - 23חלקי חלקות .20 ,15 ,14 :גוש ,4100 :חלקות במלואן:
 ,67 ,65 - 1חלקי חלקה .66 :גוש ,4101 :חלקות במלואן:
 ,108 ,106 ,93 ,91 ,84 ,82 ,72 - 60 ,57 ,55 - 51חלקי חלקות,50 :
 .105 - 103 ,89 ,78גוש ,4102 :חלקות במלואן,43 - 15 ,11 ,9 ,6 :
 ,64 - 60 ,76 ,58 - 46חלקי חלקות,44 ,14 - 12 ,10 ,8 ,7 ,5 ,2 :
 .75 ,67 ,59 ,45גוש ,4104 :חלקה במלואה .1 :גוש ,4673 :חלקה
במלואה ,5 :חלקי חלקות .6 ,4 ,2 :גוש ,4674 :חלקות במלואן:
 ,23 ,10 - 8חלקי חלקות .25 ,24 ,14 - 11 ,7 ,5 :גוש ,4769 :חלקות
במלואן ,8 ,2 :חלקי חלקות .11 ,9 ,6 ,4 :גוש ,4770 :חלקי חלקות:
 .14 ,9גוש ,4837 :חלקה במלואה ,10 :חלקי חלקות.13 ,7 ,5 :
גוש ,4839 :חלקי חלקות .27 ,19 :גוש ,4843 :חלקי חלקות.6 ,3 :
מטרת התכנית :א .הרחבת שטח גן לאומי תל גזר לצורך
הכרזתו בגבולותיו החדשים ,לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ״ח .1998-ב .קביעת
התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית .ג .קביעת
מסגרת תכנונית להכנת תכניות מפורטות בתחום הגן הלאומי.
ד .קביעת תנאים לקבלת היתרי בנייה בתחום הגן הלאומי.
עיקרי הוראות התכנית :א .הסבת שטח בייעוד אזור
חקלאי בתכנית תקפה לגן לאומי ויער .ב .מתן הוראות מיוחדות
לשימוש בשטחי קרקע חקלאית בתוך תחום הגן הלאומי.
ג .קביעת השימושים ,ההוראות וזכויות הבנייה בתחום
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה
 ,72430טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר ,בית חשמונאי ,99789
טלי .08-9274040

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

מרחב תכנון מקומי גזר

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי גז /64 /א
שם התכנית :ג ן ל א ו מ י  -ת ל ג ז ר

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ש ד 50 /290 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת זכויות בנייה ב ח ל ק ה ,326
ג ו ש ו  , 6 4 5ר מ ו ת השבים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גזר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי גז /64 /א,
שינוי לתכניות משמ /83 /גז ,גז ,157 /כפיפות לתכנית גז.66 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן לאומי תל גזר.
גושים וחלקות :גוש ,4081 :חלקי חלקות .5 ,4 ,2 :גוש,4082 :
חלקות במלואן ,13 ,12 ,6 :חלקי חלקות .11 - 8 ,5 :גוש,4084 :
חלקי חלקות .9 ,7 ,5 :גוש ,4087 :חלקה במלואה ,24 :חלקי
חלקות .26 ,23 :גוש ,4096 :חלקי חלקה .125 :גוש ,4097 :חלקה
במלואה ,164 :חלקי חלקות .175 ,169 ,168 ,162 ,161 :גוש,4098 :

5984

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי שד/
 ,50 /290שינוי לתכנית הר.10 /290 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות השבים .רחוב
הברושים  .10גושים וחלקות :גוש ,6451 :חלקה במלואה.326 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בנייה לשתי יחידות הדיור
הקיימות בחלקה  ,326גוש  ,6451רמות השבים.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת  320מ״ר ) 160מ״ר *(2
שטח עיקרי מעל הקרקע ו־ 200מ״ר ) 100מ״ר * (2שטח עיקרי
מתחת לקרקע ,סך הכל תוספת של  520מ״ר שטח עיקרי ל־2
יחידות הדיור הקיימות המתווספות ל־ 250מ״ר מאושרים,
תוספת  90מ״ר שטחי שירות ) 45מ״ר * (2מעל הקרקע ל־60
מ״ר ) 30מ״ר * (2המאושרים .ב .קביעת זכויות בנייה והוראות
בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה
 ,72430טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,נוה ירק ,45100
טלי .03-9000500
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי דרום השרון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ש ד 48 /290 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת זכויות בנייה וקביעת קווי בניין
קרן/טייבלום ,ר מ ו ת השבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי שד ,48 /290 /שינוי לתכניות הר /10 /290 /ה ,הר,10 /290 /
הר /מק /10 /290 /ה.1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות השבים .רחוב
המשאבים  .89 ,87גושים וחלקות :גוש ,6451 :חלקה במלואה.341 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בנייה וקביעת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת זכויות בנייה לזכויות
הבנייה הקיימות בתכנית הר 10 /290 /החלה במקום :מ־250
מ״ר ל־ 560מ״ר שטח עיקרי ומ־ 84מ״ר ל־ 146מ״ר שטחי שירות.
 .2קביעת קווי בניין לבריכה 1.5 :מי מגבולות המגרש ו־ 2מי
מבית המגורים .3 .תנאים להריסת מבנים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6183התשע״א ,עמי ,1931
בתאריך .04/01/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון ,נוה ירק  ,45100טלי  ,03-9000500וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי זמורה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ז מ 4 /564 /
שם התכנית :ה ס ד ר ה ש ל מ א פ י ה קיימת ברחי ב ע ל י
מ ל א כ ה  ,4ג ד ר ה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי זמ,4 /564 /
שינוי לתכנית זמ.564 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדרה .רחוב בעלי
מלאכה  .4גושים וחלקות :גוש ,4575 :חלקה במלואה.42 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאושר ממרכז אזרחי
למעורב עירוני בשל הגדרות מבא״ת לייעודי קרקע .2 .שינוי
קווי בניין קדמי וצדי .3 .הוספת תכלית למאפייה הקיימת
בפועל בהיתר .4 .קביעת זכויות והוראות בנייה לתוספת בנייה
מבוקשת של שטחי שירות .5 .קביעת הוראות לפקיעת תוקף
התכנית בתום  5שנים מיום אישורה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי קו בניין קדמי לפי מיקום
המבנה הקיים .2 .שינוי קווי בניין צדיים בקומת קרקע לתוספת
בנייה מבוקשת של שטחי שירות .3 .פירוק הסככות הקיימות
ובנייה מחדש בחומרי בנייה קשיחים במסגרת הוראות
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה ,ביל״ו סנטר ,קרית עקרון
 ,70500טלי .08-9414044
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי מ ש  /8 /ו  /ו 8
שם התכנית :ד ר ו ם  -ז מ ר  ,ה ג ד ל ת זכויות בנייה
בקרקע ח ק ל א י ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי מש ,81 /1 /8 /שינוי לתכנית עח.200 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :זמר .רחוב
זמר - 38828 .ימה .דרום זמר .שכי דרום ביראלסיכה .גושים
וחלקות :גוש ,8643 :חלקי חלקה .23 :מגרש 23/2 :בהתאם לתכנית
עח.200/
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מטרת התכנית :הגדלת זכויות בנייה למחסן חקלאי בקרקע
חקלאית.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בנייה למחסן
חקלאי ל־ 240מ״ר .ב .יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנה קיים.
ג .שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח בייעוד מבני משק .ד .קביעת
הוראות בנייה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15.2.2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש״ע ,עמי  ,2405בתאריך
.24.3.2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עמק חפר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ע ח  5 /ו 52 /
שם התכנית :מ ו ש ב ב י ת יצחק ,משק ע ז ר קטן
מ ר פ ו ג ל  ,ה ג ד ל ת זכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי עח/
 ,52 /15שינוי לתכניות עח ,200 /עח.17 /15 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יצחק .שער חפר
רחוב הכלנית  .6מושב בית יצחק  -משק עזר מרפוגל .מגרש מסי
, 242המהווה חלקה  174בגוש  .8212גושים וחלקות :גוש,8212 :
חלקה במלואה .174 :מגרש 242 :בהתאם לתכנית עח.17 /15 /
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בנייה ,לרבות הסדרת קווי
בניין ,קו בניין אחורי למגורים וצדי לחניה במשק עזר קטן
מרפוגל שבבית יצחק .מגרש  242המהווה חלקה  174בגוש ,8212
בהתאם למצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת זכויות בנייה במשק עזר
קטן מרפוגל שבבית יצחק ,מגרש  242המהווה חלקה  174בגוש
 ,8212בהתאם למצב קיים ,כדלקמן :הגדלת היקף השטחים
העיקריים מ־ 220מ״ר ל־ 322מ״ר ,הגדלת היקף השטח המותר
לפרגולה מ־ 50מ״ר ל־ 87מ״ר .2 .הסדרת קווי בניין בהתאם
למצב הקיים בשטח כדלקמן :א .הסדרת קו בניין אחורי לבניין
מגורים קיים במגרש למשקי עזר קטנים מ־ 7מי ל־ 6.90מי.
ב .הסדרת קו בניין צדי לחניה מקורה קיימת במגרש למשקי
עזר קטנים מ־ 3מי או  0.00מי ל־ 2.10מי עד  2.15מי ,לפי התשריט.
קביעת הוראות בדבר חניה מקורה ,קביעת הוראות והגבלות
בנייה בשטח התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר ,מדרשת רופין  40250טלי
.09-8981556
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בהתאם לסעיף 03ו)א( לחוק ,התנגדות לתבנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם בן הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמבת ובהתאם
לתקנות התבנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתבנית
סמבויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט989-ו.
מרחב תבנון מקומי עמק חפר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ע ח 1 /9 /23 /
שם התכנית :אחיטוב ,ה ח ל פ ת ייעודי קרקע בין
מ ג ר ש י מגורים ,מבנים ומוסדות ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון
והבנייה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הוועדה המחוזית
לתבנון ולבנייה מחוז המרבז ובמשרדי הוועדה המקומית
לתבנון ולבנייה עמק חפר מופקדת תבנית מיתאר מקומית מסי
עח /9 /23 /ו ,שינוי לתבניות תרשצ ,2 /850 /4 /עח /במ56 /ו,
עח ,200 /משמ7 /ו ,עח.5 /23 /
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :יישוב :אחיטוב.
גושים וחלקות :גוש ,8226 :חלקי חלקה .49 :גוש ,9067 :חלקה
במלואה9 :ו.
מטרת התבנית :שינוי ייעוד משטח המיועד למגורים לשטח
למבנים ומוסדות ציבור ,ומשטח למבנים ומוסדות ציבור למגורים.
עיקרי הוראות התבנית :ו .שינוי ייעוד משטח המיועד
למגורים לשטח למבנים ומוסדות ציבור )סך הבל שטח עיקרי
 (30%ומשטח למבנים ומוסדות ציבור למגורים )ו יח״ד ,שטח
עיקרי  220מ״ר( .2 .חלוקה בהסבמת בעלים לפי פרק ג׳ ,סימן
ז׳ לחוק התבנון והבנייה ,התשב״ה965-ו .3 .קביעת הוראות
והגבלות בנייה בשטח התבנית.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבניין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התבנית ,ובן בל הזבאי לבך לפי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתבנון ולבנייה מחוז המרבז ,שדי הרצל ו ,9רמלה ,72430
טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתבנון ולבנייה עמק חפר ,מדרשת רופין ,40250
טלי 556ו.09-898
בהתאם לסעיף 03ו)א( לחוק ,התנגדות לתבנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם בן הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמבת ובהתאם
לתקנות התבנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתבנית
סמבויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט989-ו.
מרחב תבנון מקומי שרונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ה צ 365 /1 /4 /
שם התכנית :חלקה  31ה ג ד ל ת צ פ י פ ו ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון והבנייה,
התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הוועדה המחוזית לתבנון ולבנייה
מחוז המרבז ובמשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבנייה שרונים
מופקדת תבנית מיתאר מקומית מסי הצ /4 /ו ,365 /שינוי לתבניות
ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

הצ ,130 /הצ ,14 /1 /4 /הצ ,139 /1 /4 /הצ ,32 /130 /כפיפות
לתכניות הצ /0 /1 /4 /א ,הצ /מק /130 /1 /4 /ז ,הצ,200 /1 /4 /
הצ /100 /1 /4 /א ,הצ /130 /1 /4 /ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :צורן-קדימה.
רחוב החרמון ,פינת הרחובות הרב אלקלעי ,חרמון ואדום.
גושים וחלקות :גוש ,8037 :חלקה במלואה.31 :
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה  +תוספת יח״ד +
זכויות בנייה  +קביעת קווי בניין  +הנחיות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד וחלוקה בחלק מתחום
החלקה בהסכמת בעלים ,לפי פרק גי ,סימן זי לחוק .2 .הגדלת
מסי היחידות מ־ 5ל־ .3 .12קביעת קווי בניין ,זכויות והוראות
בנייה  +הוראות בינוי .4 .הגדלת שטחים עיקריים ושטחי
שירות.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל
 ,91רמלה  ,72430טלי  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,רחי
הצורן  ,4נתניה .42504
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר דחיית ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ה צ  0 7 /ו

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
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מסי הצ ,107 /שהודעה ע ל דבר הפקדתה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2111התשל״ה ,עמי  ,1661בתאריך .14/05/1975
המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי  .08-9788409העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד .גושים
שרונים ,רחי הצורן  ,4נתניה .42504
וחלקות :גוש ,7785 :חלקה במלואה.54 :
שם התכנית :שינוי ייעוד ש ל ה ח ל ק ה מ ש ט ח ח ק ל א י
לשטח מ י ו ח ד

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ה צ  /4 /ו 366 /
שם התכנית :קדימה ,ת ו ס פ ת יחידת דיור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/1 /4 /
 ,366שינוי לתכנית הצ.14 /1 /4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן-קדימה .רחוב
נחליאלי .גושים וחלקות :גוש ,8037 :חלקי חלקה .48 :מגרש:
 2264בהתאם לתכנית הצ.14 /1 /4 /
מטרת התכנית .1 :חלוקת מגרש לשניים בהסכמת הבעלים
ושינוי גודל מגרש מינימלי .2 .שינוי מסי היחידות המותר
בתחום התכנית מ־ 1ל־.2
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי גודל מגרש מינימלי
ליחידת דיור מ־ 750מ״ר ל־ 370מ״ר .2 .חלוקת מגרש לשניים
בהסכמת הבעלים .3 .שינוי קו בניין אחורי מ־ 8מי ל־ 5מי ) 0בין
המגרשים( .4 .קביעת הוראות וזכויות בנייה למגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מטרת התכנית :שינוי יייעוד של חלקה מסי  54בגוש 7785
משטח חקלאי לשטח מיוחד )הקמת מוסד לחולים שוכבים 86 -
מיטות  -מבנה לסגל ושירותים(.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שרונים ,רחי הצורן  ,4נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  /ו  7 7 0ו
שם התכנית :שינוי ייעוד מ ש צ ״ פ למסחרי ,ב י ת ש א ן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,17701 /שינוי לתכנית ג.9208 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן .גושים
וחלקות :גוש ,22907 :חלקות במלואן ,905 ,501 :חלקי חלקות:
.1001 ,801 ,103
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד משצ״פ למסחרי .ב .הסדרת
זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח
למסחרי .ב .קביעת הוראות פיתוח ובינוי .ג .קביעת הוראות
למתן היתרי בנייה .ד .קביעת זכויות בנייה ,הוראות איכות
סביבה ,תשתיות והוראות פיתוח.
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הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע״א ,עמי ,33
בתאריך .16/09/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן ,רחי ירושלים הבירה  ,9בית שאן,
טלי  ,04-6489414וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים מגדל העמק ,יזרעאלים ,מבוא העמקים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  6 4 6 5 /ו
שם התכנית :ת כ נ י ת מ י ת א ר יפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי  ,16465 /שינוי לתכנית ג ,9607 /כפיפות לתכניות ג,13753 /
ג ,14494 /תמא ,35 /תמא34 /ב ,3 /תמא ,8 /תמא ,3 /אישור לפי
תמ״מ תממ ,2 /תממ ,9 /2 /תמא.22 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :מגדל העמק.
יישוב :יפיע .רחוב יפיע .מרחבי תכנון גובלים :מגדל העמק
ויזרעאלים .גושים וחלקות :גוש ,16871 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,16872 :חלקי חלקות .7 ,2 ,1 :גוש ,16873 :חלקי חלקות:
 .55 ,52 ,50 ,47 ,46 ,40 ,36 - 34 ,26גוש ,16874 :חלקות
במלואן ,22 ,18 ,17 ,15 ,3 :חלקי חלקות.23 ,21 ,16 ,14 - 11 ,4 :
גוש ,16875 :חלקות במלואן ,19 - 17 :חלקי חלקות.44 ,20 ,16 ,15 ,9 :
גוש ,16876 :חלקות במלואן ,18 ,8 ,6 - 4 ,2 ,1 :חלקי חלקות,3 :
 .19 ,17 ,16 ,14 - 11 ,9 ,7גוש ,16881 :חלקות במלואן,23 ,18 :
 ,57 ,56חלקי חלקות.59 ,55 ,54 ,25 ,22 ,11 - 9 ,6 - 4 :
גוש ,16882 :חלקות במלואן,47 ,40 - 31 ,28 - 23 ,7 - 2 :
 ,64 ,61 ,56 - 52חלקי חלקות,49 ,48 ,43 - 41 ,30 ,29 ,22 ,20 ,8 ,1 :
 .63 ,60 ,57 ,51גוש ,16883 :חלקות במלואן ,7 ,5 ,2 :חלקי חלקות,1 :
 .4 ,3גוש ,16884 :חלקות במלואן,26 ,25 ,23 - 21 ,19 - 17 ,13 :
 ,34 - 32חלקי חלקות .35 ,31 ,27 ,24 ,15 ,14 ,12 ,11 :גוש,16885 :
חלקות במלואן ,26 ,16 ,8 - 5 ,3 ,2 :חלקי חלקות.27 ,23 ,4 ,1 :
גוש ,16886 :חלקי חלקות .5 ,3 ,1 :גוש ,16887 :חלקי חלקות,1 :
 .12 - 10גוש ,17197 :חלקי חלקות .17 ,9 ,7 ,6 ,2 :גוש,17451 :
חלקי חלקה .7 :גוש ,17722 :חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :א .מסגרת תכנונית כוללת למועצה
המקומית יפיע ,כמענה ע ל הצרכים הנובעים מגידול
האוכלוסיה לכדי  30,000תושבים ומעלה .ב .יצירת מערכת
תפקודית המשלבת את המרקם הבנוי הקיים עם התוספות
המוצעת לפיתוח לכדי מערך עירוני אחד .ג .פיתוח שטחים
בבעלות מדינה )נציב עליון( ושטחים בבעלות פרטית במערכת
אחת תוך שימוש במנגנון איחוד וחלוקה .ד .קביעת הוראות
פיתוח ובינוי למתחמי פיתוח מוגדרים ברמה המאפשרת
הוצאות היתרי בנייה לאחר עמידה בהנחיות בתנאי התכנית.
ה .קביעת שטחים למוסדות ציבור ושצ״פים ,כמענה לחוסר
הקיים ולצרכים העתידיים של היישוב .ו .התוויית מערכת
דרכים מודרנית בחלקים החדשים המקושרת למערכת הדרכים
הקיימת ,המווסתת ומפחיתה את לחצי התנועה הקיימים.
ז .התייחסות להיבטי איכות הסביבה ,הטבע והנוף.
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
ואחרת לייעודי מגורים ,מבני ציבור ,שטחים פתוחים ,תעסוקה,
דרכים ועוד .ב .קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח כדי לאפשר
הוצאות היתרי בנייה ,לפי סעיף 145ז לחוק .ג .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ד .קביעת הוראות בנייה ,צפיפות,
מרווחי בנייה ,גובה בניינים .ה .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי .ו .קביעת הנחיות ומגבלות סביבתיות .ז .קביעת
שלביות פיתוח .ח .קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5833התשס״ח ,עמי ,4012
בתאריך .21/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק ,מגדל העמק ,טלי  ,06-6507715ובמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טלי
 ,04-6520038ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טלי  ,04-6468585וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נהריה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  8 5 4 4 /ו
שם התכנית :ה ג ד ל ת אחוזי בנייה ברחי ה ע ל י י ה ,34
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,18544 /שינוי לתכניות ג /במ ,103 /ג ,851 /ג.10715 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה .גושים וחלקות:
גוש ,18165 :חלקה במלואה ,25 :חלקי חלקה.67 :
מטרת התכנית :א .הקמת בניין מגורים יוקרתי עם דירות
מרווחות .ב .התכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה ,הגדלת
צפיפות והגדלת גובה מרבי מותר לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי הבנייה לשטחים
עיקריים .ב .הגדלת הצפיפות .ג .הגדלת הגובה המרבי המותר
והגדרת אופן המדידה של גובה הבניין .ד .הגדלת מסי הקומות
המרבי .ה .הקטנת קוו בניין צפוני צדי .ו .הקטנת קוו בניין
צדי דרומי .ז .הקטנת קוו בניין מזרחי אחורי .ח .התרת הקמת
גזוזטראות עד קו בבניין קדמי  3מי ואחורי  3מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/02/2011ובילקוט הפרסומים  ,6214התשע״א ,עמי ,3189
בתאריך .17/03/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלי  ,04-9879827וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  9 2 3 5 /ו
שם התכנית :ה ג ד ל ת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין,
כיסוי קרקע וגובה הבניין ,נ צ ר ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נצרת מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ג,19235 /
שינוי לתכנית ג.9000 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16543 :חלקה במלואה.98 :
מטרת התכנית :א .הגדלת אחוזי בנייה ,שינוי בקווי
בניין וכיסוי קרקע .ב .הגדלת גובה בניין ותוספת קומה מעל
המאושר.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי בנייה ע ד ,238%
סך הכל שטחי בנייה .ב .שינוי בקווי הבניין וכיסוי קרקע לפי
הקיים .ג .הגדלת גובה הבניין עד  17מי ותוספת קומה מעל
המאושר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת ,נצרת ,טלי .04-6459200
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי צפת
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  0 /ו  9 2ו
שם התכנית :ש כ ו נ ת מרים ,נווה אורנים ,צ פ ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה צפת מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ג,19210 /
שינוי לתכנית ג.102 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת .גושים וחלקות:
גוש ,13698 :חלקות במלואן ,84 ,83 :חלקי חלקות.411 ,350 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מחנויות למגורים ,והגדרת
הוראות וזכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הוראות בנייה למגורים )תכסית,
גובה ,קווי בניין ,צפיפות( .ב .הגדרת זכויות ליחידות אירוח.
ג .שינוי קו בניין.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת ,רחי ירושלים ,7
צפת ,טלי .04-6927467
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מסי ג  /ו  8ו  9ו
שם התכנית :מ ג ר ש מסי ו  , 2ר א ש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מסי ג ,19181 /שינוי לתכניות ג ,5626 /ג ,8600 /כפיפות לתכניות
תמא ,35 /תמא /34 /ב ,4 /תממ.9 /2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה .גושים
וחלקות :גוש ,13938 :חלקי חלקות.288 ,108 ,43 :
מטרת התכנית :א .לקבוע גודל מגרש מינימלי .ב .לקבוע
קווי בניין ,תכסית והוראות בינוי .ג .לפצל מגרש מגורים לשני
מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :א .לקבוע גודל מגרש מינימלי
בשטח של  500מ״ר .ב .לשנות הוראות בדבר קווי הבנייה.
ג .לשנות הוראות בדבר תכסית .ד .הגדלת זכויות בנייה.
ה .לחלק את מגרש המגורים המאושר לשני מגרשים ,האחד
בשטח  500מ״ר והשני ביתרת השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טלי .04-6800077
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  9 3 2 7 /ו
שם התכנית :ר א ש פינה  -פ י צ ו ל מ ג ר ש מסי 23
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
ג ,19327 /שינוי לתכניות ג ,12074 /ג ,5626 /כפיפות לתכניות
תמא /34 /ב ,4 /תממ ,9 /2 /תמא ,35 /ג.8600 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה .גושים
וחלקות :גוש ,13946 :חלקי חלקות.88 ,86 ,79 ,59 :
מטרת התכנית :חלוקה ושינוי ייעוד של מגרש מגורים
שבייעוד מגורים מיוחד לפי תכנית ג 5262 /לשני מגרשים ,אחד
בגודל  500מ״ר בייעוד מגורים והשני לייעוד מגורים ביישוב
כפרי אשר תואם מגורים מיוחד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד וחלוקת מגרש
מגורים לשני מגרשים .ב .לקבוע קווי בניין .ג .לקבוע גודל מגרש
מינימלי .ד .לקבוע אחוזי בנייה ,תכסית והוראות בינוי בכל
מגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טלי .04-6800077
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  8 5 0 3 /ו
שם התכנית :ב י ת כ נ ס ת נווה הרים ,ח צ ו ר ה ג ל י ל י ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/
 ,18503שינוי לתכנית ג ,12103 /כפיפות לתכנית תמא /34 /ב.4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית.
גושים וחלקות :גוש ,13613 :חלקי חלקה .158 :גוש ,13895 :חלקי
חלקה.80 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעודי קרקע משצ״פ לשטח למבנה
ציבורי ומוסד דתי .2 .קביעת זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת שטח לצורך בניית בית
כנסת.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשע״א ,עמי ,1236
בתאריך .25/11/2010
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טלי  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר היתרים וחלוקה ב ת ק ו פ ת ביניים
שם התכנית :ה ר ח ב ת ש כ ו נ ה מ ע ר ב י ת  ,כ פ ר מ נ ד א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או
היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע
בתחום תכנית מסי ג.18858 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא .גושים
וחלקות :גוש ,17557 :חלקות במלואן ,71 - 61 ,58 ,57 :חלקי
חלקות .72 ,60 ,59 ,53 :גוש ,17559 :חלקות במלואן,19 - 11 :
 ,55 ,54 ,50חלקי חלקות .51 ,49 ,21 :גוש ,17561 :חלקי חלקות:
 .63 ,62גוש ,17562 :חלקות במלואן ,43 ,40 ,39 ,36 ,35 ,32 :חלקי
חלקות.60 - 57 ,42 ,41 ,38 ,37 ,34 ,33 ,31 ,27 - 22 ,8 ,7 - 1 :
גוש ,17689 :חלקי חלקות.17 - 15 :
בתנאים המוצעים :להקפיא מתן היתרי בנייה ו/או אישור
תשריטי חלוקה ע ל מקרקעין ,שאליהם חלו תכניות ג,7860/
ג ,7676/ג ,12588/ג ,12589/הגבלות למתן היתרי בנייה חלות על
השטחים שבהם יתוכננו שינויים בלבד.
תוקפם של התנאים :תוקף ההגבלות המפורטות לעיל יהיה
שנתיים מיום קבלת ההחלטה או ע ד הפקדת תכנית ג,18858/
לפי המוקדם מביניהם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם ,טלי .04-9502017
כל מעוניין ,בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע ע ל ידי התנאים ,רשאי לפי סעיף  78לחוק
להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,רחי קפלן ,2
ירושלים  ,91061טלפון .02-6701580
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה כ נ ת ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  8 8 5 8 /ו
שם התכנית :ה ר ח ב ת ש כ ו נ ה מ ע ר ב י ת  ,כ פ ר מ נ ד א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מפורטת מסי
ג.18858/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא .גושים
וחלקות :גוש ,17557 :חלקות במלואן ,71 - 61 ,58 ,57 :חלקי
חלקות .72 ,60 ,59 ,53 :גוש ,17559 :חלקות במלואן,19 - 11 :
 ,55 ,54 ,50חלקי חלקות .51 ,49 ,21 :גוש ,17561 :חלקי חלקות:
 .63 ,62גוש ,17562 :חלקות במלואן ,43 ,40 ,39 ,36 ,35 ,32 :חלקי
חלקות.60 - 57 ,42 ,41 ,38 ,37 ,34 ,33 ,31 ,27 - 22 ,8 ,7 - 1 :
גוש ,17689 :חלקי חלקות.17 - 15 :

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

השינויים המוצעים :להקפיא מתן היתרי בנייה ו/או
אישור תשריטי חלוקה ע ל מקרקעין שאליהם חלו תכניות
ג ,7860/ג ,7676/ג ,12588/ג .12589/הגבלות למתן היתרי בנייה
חלות ע ל השטחים שבהם יתוכננו שינויים בלבד.
מרחב תכנון מקומי גולן
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  7 0 3 3 /ו
שם התכנית :מ א ג ר ומט״ש צור ,ח ד נס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,17033/אישור לפי תמ״א תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חד נס .גושים
וחלקות :גוש ,13372 :חלקי חלקה .1 :גוש ,13373 :חלקי חלקה:
 .1גוש ,13374 :חלקי חלקה .1 :גוש ,200000 :חלקי חלקה .2 :גוש:
 ,201000חלקי חלקות.79 ,33 ,4 ,3 :
מטרת התכנית :א .הקמת מאגר למי קולחין ומט״ש.
ב .הקמת תחנות שאיבה ע ל קווי ההולכה .ג .בקשת הקלה בקו
בנייה בדרך  918מ־ 80מי ל־ 25מי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
למאגר מים ומיתקנים הנדסיים .ב .בקשת הקלה בקו בנייה
בדרך  918מ־ 80מי ל־ 25מי .ג .קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע״א ,עמי ,486
בתאריך .21/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן ,קצרין  ,12900טלי  ,02-6969712וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טלי  ,04-6772333וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  /ו  7 8 8ו
שם התכנית :תוספת ש כ ו נ ת מגורים בדרום מ ע ר ב ,
כ פ ר יסיף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,17881 /שינוי לתכנית ג ,4228 /כפיפות לתכנית ג.7342 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יאסיף .גושים
וחלקות :גוש ,18770 :חלקי חלקות.12 - 10 ,8 :
מטרת התכנית :תוספת שכונת מגורים בת  23יחידות דיור
בדרום מערב כפר יסיף.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח
חקלאי למגורים בי ,שצ״פ וכבישים .ב .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בנייה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/11/2009ובילקוט הפרסומים  ,6025התש״ע ,עמי ,722
בתאריך .26/11/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו ,טלי  ,04-9912621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  8 /ו  6 9ו
שם התכנית :אזור חלקה  58ב ג ו ש  7 6 5 6ו  ,ר ו מ ת היב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,16918 /שינוי לתכנית ג ,13192 /כפיפות לתכנית ג.13113 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רומת הייב .גושים
וחלקות :גוש ,17461 :חלקי חלקות .38 ,36 :גוש ,17477 :חלקי
חלקה .1 :גוש ,17656 :חלקי חלקות.58 ,52 ,51 :
מטרת התכנית :החזרת זכויות הבנייה והצעת חלוקה
מנחה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת דרך מצידה האחד
בתוואי מאושר וביטול דרך מצידה השני .ב .שינוי תוואי דרך.
ג .הוספת שטח ציבורי פתוח ושינוי הקצאת שטחים פתוחים.
ד .הצעת חלוקה באזור מגורים מאושר .ה .שינוי קווי בניין
שנקבעו בתכנית מאושרת.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/08/2009ובילקוט הפרסומים  ,5998התשס״ט ,עמי ,5782
בתאריך .14/09/2009

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  6 2 0 7 /ו
שם התכנית :ב י ת ע ל מ י ן  ,כרכום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מסי ג,16207 /
כפיפות לתכניות תמא ,13 /ג ,4682 /ג ,15265 /תמא /34 /ב,5 /
תממ ,9 /2 /תמא /11 /3 /ב ,תמא /34 /ב ,4 /אישור לפי תמ״א
תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרכום .גושים
וחלקות :גוש ,13573 :חלקי חלקות .11 ,9 :גוש ,14078 :חלקי
חלקות .21 ,3 :גוש ,14079 :חלקי חלקות.19 ,7 ,6 :
מטרת התכנית :הקמת לבית עלמין כרכום.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח בלא ייעוד
לשטח בית עלמין ודרך .ב .הקלה מתמ״א  ,3שינוי  11ב לאישור
התחברות לדרך אזורית מסי  .887ג .הקלה מתמ״א - 13אישור
להוספת קבוצת שימוש  20לשטח חקלאי.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון,
ראש פינה .12100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  6 2 0 9 /ו
שם התכנית :ב י ת ע ל מ י ן  -כ ח ל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מסי ג,16209 /
שינוי לתכנית ג ,14719 /כפיפות לתכניות תמא /11 /13 /ג,
תמא ,34 /תמא /34 /ב ,4 /תמא ,35 /תמא ,19 /תמא /34 /ב,3 /
תמא /11 /3 /ג ,תמא ,13 /תממ.9 /2 /

מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ,מעלה הגליל
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  7 9 3 2 /ו
שם התכנית :מ פ ע ל קומפוסט ,מ ו ש ב ז ר ע י ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה מטה אשר ומעלה הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מסי
ג ,17932/אישור לפי תמ״א תמא.35/
גושים וחלקות :גוש ,19857 :חלקי חלקות.4 ,1 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לחקלאי עם
הנחיות מיוחדות לצורך הקמת מפעל קומפוסט לשימוש מצע
לגידול פטריות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת קווי בניין .ב .הגדרת
זכויות בנייה .ג .קביעת דרך גישה וקביעת שימושים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי,
טלי  ,04-9879621ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל ,מעונה ,טלי .04-9979659

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :כחל .גושים
וחלקות:גוש ,13592 :חלקי חלקה .9 :גוש ,13593 :חלקי חלקה:
.11

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח בית עלמין ,שטח דרך וחניה .ב .שינוי ייעוד משטח פרטי
פתוח לשטח דרך .ג .קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי
בנייה.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

מטרת התכנית :הקמת בית עלמין ליישוב כחל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון,
ראש פינה .12100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג  8 9 7 7 /ו
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים אי ל ש ט ח מבנים
ומוסדות ציבור ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מסי ג ,18977 /שינוי
לתכניות ג ,9169 /ג ,12906 /ג.6671 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סחינין .גושים וחלקות:
גוש ,19271 :חלקי חלקות.23 ,22 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים אי לשטח מבנים
מוסדות ציבור וביטול חלק משב״צ בצפון סכנין ,והצעת דרך
גישה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים אי לשטח
מבנים ומוסדות ציבור בצפון סכנין .ב .ביטול חלק משטח בנייני
ציבור .ג .הצעת דרך משולבת ברוחב  6מי .ד .קביעת תכליות
לכל ייעודי הקרקע .ה .קביעת הוראות בנייה ,הנחיות בינוי
ועיצוב.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סחינין,
טלי .04-6746740
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לב הגליל
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  8 7 4 8 /ו
שם התכנית :ה ג ד ל ת אחוזי בנייה ת כ ס י ת בנייה
ומסי יח״ד ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,18748 /שינוי לתכניות ג /לג ,13 /07 /12452 /ג.12452 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סחינין .גושים וחלקות:
גוש ,21063 :חלקה במלואה.120 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבנייה ותכסית הבנייה
במזרח סחנין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת סך הכל אחוזי הבנייה
ל־ 227%במקום  .2 .150%הגדלת תכסית הבנייה ל־ 55%במקום
.50%
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשע״א ,עמי ,1241
בתאריך .25/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קריית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סחינין ,טלי  ,04-6746740וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מפורטת מסי ג  8 8 4 5 /ו
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים אי ל מ ו ס ד ו ת
ציבור ושינוי ב ה ו ר א ו ת וזכויות בנייה ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
ג ,18845 /שינוי לתכנית ג.12049 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סחינין .גושים וחלקות:
גוש ,21130 :חלקה במלואה.196 :

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים אי לאזור מבנים
ומוסדות ציבור להקמת מכללה והגדלת אחוזי הבנייה ,מסי
הקומות ושינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים אי
לאזור מבנים ומוסדות ציבור להקמת מכללה .2 .הגדלת אחוזי
הבנייה ל־ 326%במקום  .3 .150%הגדלת גובה הבניין מ־18
ל־ 26מי .4 .הגדלת מסי הקומות ל־ 8קומות כולל קומת חניה.
 .5שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6173התשע״א ,עמי ,1523
בתאריך .16/12/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,סחינין ,טלי  ,04-6746740וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מסי ג  0 8 /ו  9ו
שם התכנית :ביטול תוואי ד ר ך והתוויית זיקת ה נ א ה ,
אכסאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מסי ג ,19108 /שינוי לתכנית ג.7468 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אכסאל .גושים
וחלקות :גוש ,16903 :חלקה במלואה.17 :
מטרת התכנית :הסדרת מערכת דרכים בחלקה .17
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך משולבת
למגורים בי .ב .שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל למגורים בי.
ג .מתן זיקת הנאה למעבר לרכב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה ש ל ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טלי .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג נ  6 8 6 7 /ו
שם התכנית :ה ר ח ב ת ש ט ח למגורים ,ב ס מ ת טבעון

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  3 3 4 2 /ו
שם התכנית :ת כ נ י ת מ י ת א ר מ ע ל ו ת ת ר ש י ח א

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
גנ ,16867 /שינוי לתכניות ג ,9549 /ג.911 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון .גושים
וחלקות :גוש ,10364 :חלקי חלקה .7 :גוש ,10469 :חלקי חלקה.6 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,מבני ציבור
ושטחי ציבור פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מחקלאי למגרשי
מגורים צמודים לדרך מאושרת ,מבני ציבור ,דרך מוצעת ושצ״פ.
ב .קביעת הוראות ,זכויות בנייה ותנאים למימוש התכנית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5815התשס״ח ,עמי ,3343
בתאריך .05/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טלי  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מסי ג נ  8 5 2 8 /ו
שם התכנית :ה ס ד ר ת ד ר ך ל ה ו ל כ י ר ג ל  ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
גנ ,18528 /שינוי לתכנית ג.5249 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה .גושים וחלקות:
גוש ,17522 :חלקה במלואה ,14 :חלקי חלקות.48 ,20 - 18 ,15 :
מטרת התכנית :הסדרת מבנים קיימים והסדרת שביל
להולכי רגל.
עיקרי הוראות התכנית א :שינוי ייעוד חלק משביל להולכי
רגל למגורים בי .ב .לייעד להריסה את כל הגדרות בתחום
השביל להולכי רגל ואת הבנייה בתחום קו הבניין מדרך
אזורית מסי .754
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע״א ,עמי ,490
בתאריך .21/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טלי  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה
נפתלי מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ג ,13342 /כפיפות
לתכניות תמא ,8 /תמא /11 /3 /ב ,תמא /34 /ב ,4 /תמא /34 /ב,3 /
תמא ,34 /תמא /34 /ב ,5 /תממ ,9 /2 /אישור לפי תמ״א תמא,35 /
תמא ,3 /תמא.22 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות תרשיחא.
גושים וחלקות :גושים בשלמות,18391 - 18385 ,18380 :
,18436 ,18435 ,18433 ,18429 ,18428 ,18406 - 18400 ,18393
,18599 - 18593 ,18489 ,18488 ,18486 - 18484 ,18439 ,18438
,19431 ,19194 ,18803 - 18801 ,18779 - 18773 ,18739 - 18734
 .21065 ,21064 ,19446 - 19433גוש ,18374 :חלקות במלואן:
 ,41 - 32חלקי חלקות .66 ,64 ,62 :גוש ,18375 :חלקות במלואן2 :
  ,11 ,9 ,7 ,6 ,4חלקי חלקות .12 ,10 ,8 ,5 ,1 :גוש ,18377 :חלקותבמלואן ,19 ,18 ,16 ,14 ,12 ,10 ,7 ,4 :חלקי חלקה .9 :גוש,18378 :
חלקות במלואן,61 ,57 ,55 ,52 - 50 ,43 ,38 ,37 ,27 ,15 - 13 :
 ,99 ,96 ,95 ,93 ,92 ,87 ,82 ,80 ,78 ,77 ,75 ,73חלקי חלקות,1 :
 .36 ,11 10,גוש ,18379 :חלקות במלואן ,17 ,14 ,11 ,9 :חלקי
חלקה .6 :גוש ,18392 :חלקות במלואן.14 - 11 ,9 - 1 :
גוש ,18396:חלקות במלואן .9 -4 :גוש ,18397:חלקות במלואן,3 - 1 :
 ,41 - 37 ,35 ,25 - 15 ,13 - 10חלקי חלקות,34 ,33 ,29 ,9 ,4 :
 .36גוש ,18398 :חלקות במלואן ,84 - 6 :חלקי חלקות.5 ,4 ,2 :
גוש ,18399 :חלקות במלואן ,59 ,56 ,45 - 14 :חלקי חלקות,5 ,1 :
 .58 ,57 ,47 ,46 ,13 12,גוש ,18407 :חלקות במלואן43 ,41 - 1 :
  ,59 ,57 ,56 ,50חלקי חלקה .42 :גוש ,18415 :חלקות במלואן: ,28 - 14 ,8 - 3חלקי חלקות .34 ,33 ,30 ,29 :גוש ,18416 :חלקות
במלואן ,20 - 18 :חלקי חלקה .13 :גוש ,18430 :חלקות במלואן:
 ,27 - 23 ,20 - 1חלקי חלקות .22 ,21 :גוש ,18431 :חלקות
במלואן ,21 - 17 ,14 - 1 :חלקי חלקות .16 ,15 :גוש,18432 :
חלקות במלואן ,22 - 18 ,15 - 1 :חלקי חלקות .17 ,16 :גוש,18434 :
חלקי חלקות .13 ,11 ,9 :גוש ,18754 :חלקות במלואן,29 ,28 ,26 :
 ,59 ,56 - 52 ,49 ,46 - 40 ,33 - 31חלקי חלקות,23 ,22 ,19 ,16 :
 .51 ,48 ,47 ,36 ,35גוש ,18755 :חלקות במלואן,29 - 16 ,11 ,10 :
 ,38 ,36 - 32חלקי חלקה .3 :גוש ,19432 :חלקות במלואן:
 ,36 - 30 ,28 - 1חלקי חלקות .37 ,29 :גוש ,19447 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,19891 :חלקות במלואן ,22 ,21 ,17 ,10 - 1 :חלקי חלקות:
 .19 ,18 ,16 - 14 11,גוש ,19892 :חלקה במלואה ,1 :חלקי חלקה:
 .13גוש ,19904 :חלקי חלקות .9 ,1 :גוש ,19905 :חלקות במלואן:
 ,35 - 27 ,21 ,17 - 8 ,5 - 2חלקי חלקות.25 ,22 ,18 ,7 ,6 ,1 :
גוש ,19906 :חלקות במלואן ,11 - 3 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש ,21093 :חלקות במלואן ,154 - 152 ,150 - 77 ,74 - 1 :חלקי
חלקות .151 ,76 ,75 :השטח הלא מוסדר התחום בין הגושים:
,18778 ,18734 ,18599 ,18488 ,18486 ,18428 ,18407 ,18390 ,18385
 .19892 ,18801 ,18779השטח הלא מוסדר התחום בין הגושים:
,18405 ,18404 ,18402 ,18401 ,18394 ,18388 ,18386 ,18375 ,18374
.18387חלק מהשטח הלא מוסדר התחום בין הגושים,18379 :
,19446 ,19444 ,19440 ,19439 ,19438 ,19436 ,19434 ,18594 ,18380
.21065 ,19906 ,19891 ,19728 ,19725 ,19447

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מטרת התכנית :א .קביעת מתחמי מגורים חדשים שיאפשרו
גידול מעלות תרשיחא לכ־ 35,000נפש .ב .הוספת שטחים
משלימים למבני ציבור ,תעסוקה ,תיירות ,מסחר ,שטחים
פתוחים וכדי .ג .יצירת מערך דרכים מדרגי וברור שיחבר את
כל חלקי העיר.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הנחיות להכנת תכניות
מפורטות בשטח התכנית .ב .קביעת הנחיות להבטחת תנאים
סביבתיים נאותים .ג .קביעת הנחיות לשימור הנוף הטבעי
ביישוב ובסביבתו .ד .קביעת הנחיות לפיתוח מערך התשתיות
העירוני.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,רחי האורנים ,1
מעלות תרשיחא ,טלי .04-9978030
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי ג  0 /ו  8 6ו
שם התכנית :ש ל ו ח ו ת  -ר ש פ י ם  ,ש כ ו נ ה קהילתית
מעורבת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עמק המעיינות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי
ג ,18610 /שינוי לתכניות משצ ,52 /ג ,12500 /ג ,6612 /משצ/
 ,53כפיפות לתכניות תמא /11 /3 /ב ,תמא /34 /ב ,3 /תמא/
 /34ב ,4 /תמא /34 /ב ,5 /אישור לפי תמ״א תממ ,9 /2 /תמ״א
תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :שלוחות.
גושים וחלקות :גוש ,20960 :חלקי חלקות .14 ,3 :גוש,20966 :
חלקי חלקות .9 ,8 :גוש ,20968 :חלקות במלואן ,12 - 3 :חלקי
חלקות .13 ,2 :גוש ,22866 :חלקות במלואן ,13 ,11 ,9 - 4 :חלקי
חלקות .12 ,10 ,3 ,2 :גוש ,22867 :חלקי חלקות.17 ,14 ,12 ,7 ,5 ,4 :
מטרת התכנית :קביעת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים
מעורבת לקיבוצים רשפים ושלוחות ,הכוללת ,כדלקמן:
א .ייעוד שטחים ל־ 190יח״ד חדשות ע ל חשבון מכסת יח״ד
המותרות בתמא 35/ובתמ״מ  9/2לשני הקיבוצים רשפים
ושלוחות ) 450יח״ד לכל אחד( ,המוסיף לכל אחד מהקיבוצים
 95יח״ד למניין יחידות הדיור המאושרות :סך הכל ברשפים
 421יח״ד ,בשלוחות אין הגדרת כמות יח״ד בתכנית מפורטת.
ב .תכנון מערכת שטחים ציבוריים ופתוחים הנדרשים לפעילות
הקהילתית .ג .קביעת ייעודי קרקע ,שימושים מותרים והוראות
בנייה בתחום התכנית.

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקת כל שטח התכנית
לייעודי קרקע מוגדרים בהתאם לצורכי תפקודה של שכונת
המגורים המעורבת החדשה ,הכוללת שינויים בייעודי קרקע
בתחום התכנית כדלקמן .1 :מאזור חקלאי למגורים אי ,לדרכים,
לשטח ציבורי פתוח ,לפרטי פתוח ,למבנים ומוסדות ציבור.
 .2מאזור מבני משק לפרטי פתוח ולדרך .3 .משטח ציבורי פתוח
לדרך .4 .ממגורים לפרטי פתוח .5 .מדרך לפרטי פתוח ולשטח
ציבורי פתוח .ב .קביעת השימושים ,ההוראות וזכויות הבנייה
בתחום התכנית .ג .התוויית דרכים חדשות .ד .איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים ,בהתאם להוראות פרק גי ,סימן זי,
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה.1965-
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות ,בית שאן,
טלי .04-6065850
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי  3 8 /03 /2ו 7 /
שם התכנית :שינוי בזכויות הבנייה ,רחי ה צ פ צ פ ה ,5
ש כ ו נ ת גנים אי ,א י ל ת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מסי ,7 /138 /03 /2
שינוי וכפיפות לתכנית .1/138/03/2
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שכונת גנים
אי .רחוב הצפצפה  .5קואורדינטה  ^ 385/000קואורדינטה
 .¥ 193/775גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש 40050 :מוסדר ,חלקה במלואה ,139 :חלקי
חלקות.292 ,290 :
מטרת התכנית :תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית
המאפשרת תוספת זכויות בנייה ,במגרש  140בשכונת גנים אי,
אילת.
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עיקרי הוראות התכנית :שינוי בזכויות הבנייה :מאושר -
 40%שטח עיקרי ,מוצע  56% -שטח עיקרי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אילת ,רחי חטיבת הנגב  ,1אילת,
טלי .08-6367114
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אילת
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי  /02 /2ו  0ו  8 /ו ו
שם התכנית :מ ב נ ה צ מ ו ד קרקע ב מ ג ר ש מסי  8 0ו ,
שכונת שחמון

מרחב תכנון מקומי אילת
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי 73 /135 /03 /2
שם התכנית :ר ח ו ב ירושלים ה ש ל מ ה  ,ב י ת מסי 430
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
35 /03 /2ו3 /ד ,שינוי לתכניות 35 /03 /2ו35 /03 /2 ,42 /ו /ד.3
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .סמטת מואב.
בית מסי  ,430שכונת הדקל ,רחוב ירושלים השלמה ,אילת.
קואורדינטה 94.525ו  , Xקואורדינטה  .Y 386.075גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש :וו ,400חלקה במלואה.58 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת זכויות בנייה .ב .תותר
בניית מצללה בקומת הקרקע בקו בניין  0לפי תכנית התכנון
והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
0ו/20וו 25/ובילקוט הפרסומים 58ו ,6התשע״א ,עמי ד,96
בתאריך 0ו/20וו.08/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מסי
 ,118 /101 /02 /2שינוי לתכניות  /2 ,73 /101 /02 /2מק.151 /

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע 00ו,84
טלי 95ד ,08-6263וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,רחי חטיבת הנגב ו ,אילת ,טלי 4ווד ,08-636וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .משעול
התות  ,2רובע  ,4שחמון ,אילת .קואורדינטה ^ 193.700
קואורדינטה  .¥ 384.150גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,40084 :חלקה במלואה.49 :
מגרש 180 :בהתאם לתכנית .73/101/02/2

מרחב תכנון מקומי אילת

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

מטרת התכנית :קביעת זכויות ומגבלות בנייה חדשות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספת זכויות בנייה  -מותר
 200מייר ,תוספת  75מייר למותר  -סך הכל  275מייר עיקרי.
 .2שינוי תכסית ל־ 160מייר  -תוספת של  10מיייר למותר,
 150מייר .3 .חניה עם מצללה  -מותר  15 -מייר בקו בניין ,0
מוצע  30 -מייר בקו בניין קדמי  ,0ובגובה ע ד  2.20מי .4 .תותר
בניית בריכה וחדר מכונות בקו בניין תת־קרקעי של  1מטר.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6158התשע״א ,עמי ,967
בתאריך .08/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,רחי חטיבת הנגב  ,1אילת ,טלי  ,08-6367114וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי 74 /135 /03 /2
שם התכנית :מבנה מגורים ב מ ג ר ש  ,361שכונת יעלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
35 /03 /2ו4 /ד ,שינוי לתכנית 35 /03 /2ו8 /ו.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שדי התמרים ו.36
קואורדינטה  ,X 386.530קואורדינטה 94.980ו  .Yגבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש0 :ו,400
חלקה במלואה :ד ,חלקי חלקות05 :ו ,ד2ו.
מטרת התכנית :קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה
חדשות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת שטחי בנייה מרביים
מ־8%ו 86.ל־06%ו ,מתוכם  96%עיקרי .ב .קביעת קווי בניין,
לרבות קווי בניין  .0ג .קירוי השביל במצללה בחלקה ד2ו.

ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשע״א ,עמי ,1246
בתאריך .25/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,רחי חטיבת הנגב  ,1אילת ,טלי  ,08-6367114וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי 9 /235 /03 /2
שם התכנית :שינוי בזכויות בנייה ב מ ג ר ש  8ו , 3
שכונת שחמון רובע 4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,9 /235 /03 /2שינוי לתכניות  /2במ,73 /101 /02 /2 ,151 /
כפיפות לתכנית .209 /03 /2
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .משעול הזית
 ,13רובע  ,4שחמון ,אילת .קואורדינטה  ^ 193.525קואורדינטה
 ¥384.575גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,40082 :חלקה במלואה.11 :

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .רובע הי,
מגרש  4הגובל עם רחוב יהודה הלוי בצפון ,ומגרשים  7במזרח,
 8בדרום ומגרשים אחרים במערב .מסי בית  .17 ,15קואורדינטה
 ^ 166/925,166/825קואורדינטה  .¥ 633/750,633/625גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,2071 :חלקה במלואה ,139 :חלקי חלקה .260 :מגרש4 :
בהתאם לתכנית  /3במ.112 /
מטרת התכנית :תוספת יחייד ,זכויות בנייה וקביעת הנחיות
בינוי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת מסי יחייד על ידי תוספת
של  44יחייד ל־ 56היחידות המותרות ,סך הכל  100יח״ד בשני
בניינים .2 .הגדלת היקפי הבנייה העיקריים ב־ 3,504מייר ,סך
הכל  11,000מייר .3 .הגדלת הצפיפות מ־ 11.2יחייד לדונם נטו
ל־ 20לדונם נטו .4 .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .5שינוי בהסדרי דרכי הגישה והחניה למגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,258
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אשדוד ,רחי הגדוד העברי  ,10אשדוד  ,77100טלי ,08-8545304
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :קביעת זכויות ומגבלות בנייה חדשות.

מרחב תכנון מקומי אשדוד

עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת זכויות בנייה )מעל
לקרקע(  65מייר תוספת לקיים ,סך הכל  265מייר עיקרי .ב .שינוי
תכסית ל־ 180מייר ,מותר  150מייר ,סך הכל  30מייר תוספת.
ג .קביעת קווי בניין תת־קרקעיים  1מי לבריכה.
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הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6158התשע״א ,עמי ,968
בתאריך .08/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,רחי חטיבת הנגב  ,1אילת ,טלי  ,08-6367114וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אשדוד
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  0 6 /03 /3ו 33 /
שם התכנית :תוספת יחייד ב מ ג ר ש  4ר ח ו ב יהודה
הלוי ר ו ב ע הי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,33 /106 /03 /3שינוי לתכנית  /3במ ,112 /כפיפות לתכניות
.85 /101 /02 /3 ,62 /101 /02 /3 ,96 /101 /02 /3 ,98 /101 /02 /3
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מסי  0 6 /03 /3ו 34 /
שם התכנית :מתחם רחוב ארלוזורוב ,רחוב אליאשבילי,
רחי אלכסנדר פן ,רובע הי ,א ש ד ו ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,34 /106 /03 /3שינוי לתכנית  ,106 /03 /3כפיפות לתכניות
 /3במ.78 /102 /02 /3 ,112 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .המשולש
התחום ברחובות ארלוזורוב ,אליאשוילי ואלכסנדר פן .רובע
הי .קואורדינטה  ,X 166/855 ,166/655קואורדינטה ¥ 633/455
 .633/750גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,2071 :חלקה במלואה ,155 :חלקי חלקות:
 .260 ,174מגרשים ,63 ,53 ,50 ,36 ,35 ,29 ,28 ,26 :בהתאם לתכנית
.106/03/3
מטרת התכנית :תכנון מחדש של אזור המשולש ברובע הי,
מתחם הגובל ברחובות אלכסנדר פן ,אליאשוילי וארלוזורוב.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים .2 .קביעת ייעודי קרקע לשצייפ ,מבנים ,מוסדות ציבור
ומגורים .3 .קביעת שימושים מותרים לכל ייעוד קרקע .4 .תיקון
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נקודתי של קו בניין קדמי בתא שטח  .5 .2קביעת הוראות בנייה:
קביעת צפיפות ,קביעת מרווחי בנייה ,קביעת גובה בניינים,
הנחיות בינוי ,הנחיות לעיצוב אדריכלי .6 .קביעת הוראות
לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון :דרכים ,ביוב,
ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכוי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,258
בתאריך .07/10/2010

מרחב תכנון מקומי באר שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה כ נ ת ת כ נ י ת לפי סעיף  77וקביעת
תנאים ל פ י סעיף  78לחוק ה ת כ נ ו ן והבנייה
מסי  0 2 / 0 2 / 5ו  8 8 /ו
שם התכנית :מ ת ח ם ה מ ל א כ ה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו־ 78לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום החליטה על הכנת תכנית וקבעה תנאים שלפיהם
יינתנו היתרי בנייה בתחום תכנית מסי .188/102/02/5

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור המלאכה בין דרך
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חברון ,דרך אילת ,רחוב הע״ל ונחל באר שבע .גושים וחלקות:
אשדוד ,רחי הגדוד העברי  ,10אשדוד  ,77100טלי ,08-8545304
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים גוש 38003 :בהסדר .גוש ,38008 :חלקות ,16 ,15 ,13-8 ,6-3
 ,112-109 ,104 ,84-70 ,34-27 ,25-20חלקי חלקות,19-17 ,2 :
האמורים פתוחים לקהל.
 .107 ,87 ,85 ,36 ,35 ,26גוש 38039 :בהסדר .גוש 38040 :חלקות
 ,23 ,20 ,19 ,17-11חלקי חלקות .25 ,24 ,18 ,1 :גוש38009 :
מרחב תכנון מקומי אשקלון
בהסדר.
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
תוכן ההודעה לפי סעיף  77לחוק :עיריית באר שבע מודיעה
מסי  3 8 /03 /4ו 6 /
בזה על כוונתה להכין תכנית מיתאר לשטח המפורט לעיל )להלן
תכנית בהכנה( ,הכוללת הוראות מפורטות לייעודי הקרקע
שם התכנית :מ ת ח ם ש ד ר ו ת דרום אפריקה,
השונים .התכנית שתוכן תיצור מסגרת תכנונית להקמת אזור
רחוב ה מ ח ״ ל  ,ר ח ו ב ב ר כ ו כ ב א
המאופיין בעירוב שימושים הכולל מגורים ,מסחר ,משרדים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
ופנאי ,ומחבר את המרכז האזרחי והעיר העתיקה עם פיתוח
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
נחל באר שבע באמצעות שינוי בייעוד הקרקע ובשימושים
 ,6 /138 /03 /4שינוי לתכניות .138 /03 /4 ,1 /138 /03 /4
המותרים מאזור מלאכה לאזור מרכז מטרופוליני.
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
קביעת תנאים לפי סעיף  78לחוק :בשטחים הכלולים
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
בתחום ההודעה תהיה הוועדה המקומית רשאית להוציא
להוציא
ניתן
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה
היתרים שנועדו כדי לשפר את בטיחות המבנים הקיימים
היתרים או הרשאות.
בשטח ההודעה בלבד .היתרים לכל מטרה שהיא אחרת לא
יינתנו בתקופת ההודעה .רצועת השפעה לפי תמ״א /34ב- 3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון .שדרות
כל פעולה בתחום רצועת ההשפעה תתואם עם רשות הניקוז.
דרום אפריקה ,רחי המח״ל ,רחוב בר כוכבא .קואורדינטה
 , X 159325קואורדינטה  .¥ 621125גבולות התכנית :כמסומן
תוקף ההודעה :תוקף התנאים המפורטים לעיל יהיה
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,1933 :חלקי חלקה:
כמפורט בסעיף )78א( לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה.1965-
 .84גוש ,1959 :חלקי חלקה .174 :גוש ,2871 :חלקות במלואן,94 :
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי הוועדה
 ,111חלקי חלקות .121 ,120 :גוש ,2872 :חלקי חלקה.148 :
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר
מתחם
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
שבע  ,84100טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית
המיועד למסחר ,מגורים ושטחים פתוחים.
לתכנון ולבנייה באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע,
טלי  .08-6463807כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד וחלוקה של מגרשים
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי התנאים ,רשאי
בלא הסכמת הבעלים .2 .שינוי ייעוד משטח למגורים ומסחר
לפי סעיף  78לחוק ,להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון
לשטח ציבורי פתוח ולשטח מסחרי .3 .שינויי ייעוד משטח
ולבנייה ,רחי קפלן  ,2ירושלים  ,91061טלי .02-6701580
ציבורי פתוח לשטח מסחרי .4 .קביעת היקפי בנייה מירביים
והנחיות לתכנון .5 .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי .6 .קביעת
תנאים למתן היתרי בנייה.
מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 30/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6093התש״ע ,עמי ,3201
מסי  0 8 /03 /5ו  5 0 /ו
בתאריך .01/06/2010
שם התכנית :קיוסק ב ר ח ו ב השלום ,ש כ ו נ ה גי,
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
באר שבע
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
ולבנייה אשקלון ,רחי הגבורה  ,7אשקלון ,טלי  ,08-6792355וכל
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
פתוחים לקהל.
לתכנון ולבנייה באר ש ב ע מופקדת תכנית מפורטת מסי
 ,150 /108 /03 /5שינוי לתכנית .78 /108 /03 /5
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ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונה גי ,ברחי השלום ,באר שבע .קואורדינטה
 ^ 181.140קואורדינטה  .¥ 573.435גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש 38030 :מוסדר,
חלקה במלואה .11 :גוש 38056 :לא מוסדר.
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בנייה למסחר במגרש מסי ,13
שכונה גי ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בנייה במגרש
המיועד למסחר )קיוסק( מ־ 10.53מייר ל־ 24.90מייר .ב .קביעת
קווי בניין .ג .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה .ד .קביעת
הוראות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,רחי מנחם בגין ,2
באר שבע ,טלי .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת
מסי  5 /03 /5ו ו  0 4 /ו
שם התכנית :מגורים ב מ ג ר ש  ,5250רחי ע י ן ג ד י ,40
ש כ ו נ ת נ א ו ת לון ,ב א ר ש ב ע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי ,104 /115 /03 /5
שינוי לתכנית .47 /115 /03 /5
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונת נאות לון .רחי עין גדי  ,40באר שבע.
קואורדינאטה  ^ 177.820קואורדינאטה  .¥ 573.360גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש 38324 :מוסדר ,חלקה במלואה ,63 :חלקי חלקה.85 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בנייה במגרש מסי  B250באזור
מגורים אי ,רחי עין גדי ,שכונת נאות לון ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת היקפי בנייה למטרות
עיקריות במגרש מסי  ^250המיועד לאזור מגורים אי וממוקם
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

בשכונת נאות לון ,מ־ 40%ל־ .50%ב .קביעת זכויות בנייה
למטרות שירות מעל ומתחת לקרקע .ג .שינוי בקווי בניין.
ד .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר
שבע ,טלי .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי  9 /03 /5ו ו  /ו 6
שם התכנית :מ ג ר ש מגורים מסי  26ב ר ח ו ב א ב נ ר ,29
ש כ ו נ ה וי ,ב א ר ש ב ע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי ,61 /119 /03 /5
שינוי וכפיפות לתכניות  /36 /119 /03 /5א /36 /119 /03 /5 ,ב
)תרש״צ .(4/06/7
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונה וי,
רחי אבנר  .29קואורדינטה  ^ 178/875קואורדינטה .¥ 574/475
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים
וחלקות :גוש 38100 :מוסדר ,חלקה במלואה.136 :
מטרת התכנית :תוספת למגורים בתא שטח מסי  ,26ברחוב
אבנר  ,29באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי בנייה למטרה
עיקרית מ־ 45%ל־ ,65%וקביעת זכויות בנייה למטרת שירות
בהיקף של  33מ״ר =  .6.58%ב .שינוי קו בניין נקודתי במגרש
מסי ) 26כדי לאשר סככה קיימת( מ־ 4מי ל־ 3.26מי .ג .קביעת
הוראות לעיצוב אדריכלי .ד .קביעת תנאים להוצאת היתר
בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
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המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר
שבע ,טלי .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית
מסי  0 2 /02 /5ו  8 7 /ו
שם התכנית :מ ג ר ש  ,7362ר ח ו ב ש ו מ ר ו ן  ,66ש כ ו נ ת
נ א ו ת לון ,ב א ר ש ב ע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מסי  ,187 /102 /02 /5שינוי לתכנית  ,81 /102 /02 /5כפיפות
לתכנית  /5מק.2012 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונת נאות לון ,רחי שומרון  .66קואורדינאטה
 ^ 177.645קואורדינאטה  .¥ 572.720גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,38401 :חלקה
במלואה ,40 :חלקי חלקה .58 :מגרש ,7362 :בהתאם לתכנית
.81 /102 /02 /5
מטרת התכנית :הגדלת שטח בנייה למגרש מגורים מסי 7362
ברחוב שומרון  ,66שכי נאות לון ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בנייה למטרה
עיקרית מעל למפלס הכניסה הקובעת מ־ 40%ל־.79%
ב .הגדלת תכסית מרבית מ־ 31%) 39%ו־ 30מייר לסככות חניה(
ל־ .50%ג .שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לצורת גג.
ד .שינויים בקווי בניין .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6173התשע״א ,עמי ,1533
בתאריך .16/12/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע ,טלי  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  0 2 /02 /5ו  9 0 /ו
שם התכנית :מ ג ר ש  0 7 4ו  ,ר ח ו ב מ ש ה וילנסק  2ו ,
ש כ ו נ ת נ א ו ת לון ,ב א ר ש ב ע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,190 /102 /02 /5שינוי לתכנית  ,81 /102 /02 /5כפיפות לתכנית
 /5מק.2012 /

6000

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע.
קואורדינאטה  ^ 177.175קואורדינאטה  .¥ 572.645שטח
התכנית נמצא בשכי נאות לון ,ברחי משה וילנסקי ,12
באר שבע .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש 38398 :חלקה במלואה ,22 :חלקי חלקה.47 :
גוש ,38400 :חלקי חלקה .92 :מגרש 1074 :בהתאם לתכנית /5
.81 /102 /02
מטרת התכנית :שינויים במגרש )תא שטח( מסי 1074
המיועד למגורים אי ,רחי משה וילנסקי  ,12שכי נאות לון ,באר
שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות הבנייה למטרה
עיקרית מ־ 45%ל־ .64%ב .הגדלת זכויות הבנייה למטרת
שירות ,מתחת למפלס הכניסה הקובעת מ־ 14%ל־.25%
ג .שינוי מיקום חניות .ד .הגדלת התכסית המרבית מ־41.5%
)כולל  30מ״ר של סככת רכב( ל־ .45%ה .שינוי קווי בניין .ו.
קביעת הנחיות בנייה וקווי בניין קדמיים בעבור סככת צל
הכוללת קירוי של שתי מקומות חניה .ז .קביעת הנחיות
ומגבלות בנייה בעבור בריכת שחייה פרטית פתוחה .ח .קביעת
קווי בניין לבריכה .ט .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
י .קביעת הוראות עיצוב אדריכלי כולל חומרי גמר של הגדרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/03/2011ובילקוט הפרסומים  ,6222התשע״א ,עמי ,53
בתאריך .10/04/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע ,טלי  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  6 0 /03 /5ו 58 /
שם התכנית :סופר פארם ,רחי ה מ ש ח ר ר י ם 70
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,58 /160 /03 /5שינוי לתכנית .32 /160 /03 /5
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .מגרש
מסחר בדרך משחררים )סופר פארם( .מסי בית .70 :קואורדינטה
 ^ 573.400קואורדינטה  .¥ 179.600גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,38098 :חלקה
במלואה .77 :מגרש  404בהתאם לתכנית .32 /160 /03 /5
מטרת התכנית :הסדרת מצב קיים ותוספת שטחים למטרות
שירות באזור מסחרי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הוספת שטח לאחסון )שטח
שירות( בהיקף של  89.25מ״ר .2 .תוספת בשטח למטרה עיקרית
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מ־ 40%ל־ .3 .65%שינוי בקווי הבניין .4 .קביעת הוראות לעיצוב
אדריכלי .5 .קביעת מבנים להריסה .6 .קביעת תנאים למתן
היתר בנייה.

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע ,טלי  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע״א ,עמי ,497
בתאריך .21/10/2010

מרחב תכנון מקומי דימונה
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ביטול ה ו ד ע ה ע ל ה פ ק ד ת ת כ נ י ת
מפורטת ו ה ו ד ע ה מ ת ו ק נ ת ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת
מפורטת מסי  0 2 /03 /25ו 70 /
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ,מ ס ח ר ותעסוקה,
ר ח ו ב השיבולים
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מפורטת מסי  ,70 /102 /03 /25שפורסמה בעיתונים
בתאריך  19/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע״א,
עמי  ,498בתאריך  ,21/10/2010וכי בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ״ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה דימונה תכנית מפורטת מסי
 ,70 /102 /03 /25שינוי לתכנית  ,41 /102 /03 /25כפיפות
לתכנית  /25תח.129 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה .שכונת שבעת
המינים ,רחוב השיבולים .קוארדינטות  ^ 202.750קוארדינטות
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
552.500
גושים וחלקות :גוש 39506 :רשום ,חלקי חלקה .108 :גוש39507 :
רשום ,חלקות במלואן ,171 ,110 - 107 ,100 ,99 ,87 - 85 :חלקי
חלקות.167 ,164 ,160 ,106 ,104 ,101 ,97 :
מטרת התכנית :יצירת מגרשים למגורים ,מסחר ותעסוקה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע .2 .קביעת
שימושים מותרים לכל ייעוד .3 .קביעת הנחיות בנייה.
 .4איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה דימונה ,שדי הנשיא  ,1דימונה ,8600
טלי .08-6563182

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי  0 2 /03 /22ו  6 9 /ו
שם התכנית :מוסדות ציבור ,רחוב מ ש ע ו ל ב ע ל הנס,
נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתיבות מופקדת תכנית מפורטת מסי ,169 /102 /03 /22
שינוי לתכנית  ,78 /102 /03 /22כפיפות לתכנית /102 /03 /22
 /78ב )תרש״צ .(4/13/10
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות .צומת
בין הרחובות משעול בעל הנס והרב קאלישר .קואורדינטה
גבולות התכנית :כמסומן
 ^ 161,050קואורדינטה 592,550
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש 39629 :מוסדר,
חלקה במלואה ,30 :חלקי חלקות.151 ,138 :
מטרת התכנית :הקמת מבנים ומוסדות ציבור ,על ידי שינוי
ייעוד הקרקע והגדרת זכויות בנייה ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע משצ״פ
למבנים ומוסדות ציבור ,ושינוי ייעוד משצ״פ לדרך .ב .קביעת
הוראות והנחיות בנייה .1 :קביעת זכויות בנייה .2 .קביעת
הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי .3 .קביעת תנאים למתן
היתר בנייה .4 .קביעת השימושים והתכליות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שדי ירושלים  ,4נתיבות
 ,80200טלי .08-9938735
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

6001

מרחב תכנון מקומי ערד
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת
מסי  3 /03 /24ו ו 9 /
שם התכנית :ת ו ס פ ת שטחי בנייה ל מ ג ר ש 2023
ב ש כ ו נ ת יהושפט ,ע ר ד

 ^ 176/660קואורדינטה  .¥ 626/950גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש 301 :מוסדר ,חלקי
חלקה .125 :גוש 2470 :מוסדר ,חלקי חלקה.161 :
מטרת התכנית :הרחבת מגרש  5ע ל ידי איחוד וחלוקה
בהסכמת בעלים ,וביטול חלק מהדרך באזור התעשייה קרית
מלאכי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ערד מופקדת תכנית מפורטת מסי  ,9 /113 /03 /24שינוי
לתכניות  /24 ,7 /113 /03 /24במ.216 /

עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים מ־ 5ו־5א ל־ .5ב .שינוי ייעוד חלק משטח
הדרך לתעשייה קלה ומלאכה .ג .שינוי בקווי בניין .ד .קביעת
שימושים ותכליות ,קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה .ו .קביעת הנחיות
סביבתיות.

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

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי ,רחי זיבוטינסקי  ,1קרית
מלאכי  ,70900טלי .08-8608704

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד .שכונת יהושפט.
קואורדינטה  ^ 220.100קואורדינטה  .¥ 574.750גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש 38258 :מוסדר ,חלקה במלואה.11 :
מטרת התכנית :תוספת שטחי בנייה למגרש  2023לצורך
הגדלת דירות מ־ 3חדרים ל־ 4חדרים.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת  130מייר שטח עיקרי
ותוספת  220מייר שטח שירות מעל הקרקע לתא שטח .2023
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ערד ,ערד ,טלי .08-9951712
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת
מסי  8ו  0 5 /03 /ו  9 /ו
שם התכנית :מ ג ר ש  5ב א ז ו ר תעשייה קריית מ ל א כ י

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  8ו  6 6 /03 /ו  /ו
שם התכנית :ה א ר ג ז  ,פארק תעשיות ,קרית מ ל א כ י
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,1 /166 /03 /18שינוי לתכניות ,161 /02 /18 ,166 /03 /18
כפיפות לתכניות תמא ,4 /18 /תמא /34 /ב ,4 /תמא.35 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי
מופקדת תכנית מפורטת מסי  ,19 /105 /03 /18שינוי לתכניות
/18מק.7/105/03/18 ,2003/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי .חלק
מאזור פארק תעשיות ,מזרחית לכביש  40ומצפון ליישוב
תימורים .קוארדינטה  ^177,450קוארדינטה  .¥625,750גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,2916 :חלקות במלואן ,82 ,81 ,61 - 56 ,51 ,50 :חלקי חלקות:
.101 - 98

איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית.

מטרת התכנית :איחוד מגרשי תעשייה ושינוי במערכת
הדרכים.

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

עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול שצ״פ במגרשים ,717
 .718ב .קביעת דרך חדשה וביטול חלק מדרך קיימת מסי .61
ג .איחוד וחלוקת מגרשים מחדש .ד .שינוי קווי בנייה .ה .הקמת
רצועת שצ״פ ממערב לדרך החדשה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי .שטח
התכנית נמצא בפינת הרחובות העמל והבשור .קואורדינטה
6002

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6173התשע״א ,עמי ,1535
בתאריך .16/12/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית מלאכי ,רחי זיבוטינסקי  ,1קרית מלאכי ,70900
טלי  ,08-8608704וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עומר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  4ו  7 /03 /ו ו 5 /
שם התכנית :שינוי בזכויות בנייה מ ג ר ש ,86
רחוב ח ר צ י ת  ,7ע ו מ ר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,5 /117 /03 /14שינוי לתכנית  /14במ.148 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון מקומי עומר
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת
מסי  4ו  /03 /ו  0ו 23 /
שם התכנית :ביטול חלק מ כ ב י ש מסי  ,2ע ו מ ר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עומר מופקדת תכנית מפורטת מסי ,23 /101 /03 /14
שינוי לתכניות  /14במ) 101 /03 /14 ,148 /ד/437/ד( ,כפיפות
לתכנית .2 /100 /02 /14
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :עומר.
שטח התכנית נמצא ברחי מרגנית ,קואורדינאטה ^ 185.510
קואורדינאטה  .¥575.580גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :מסי גוש 38558 :מוסדר ,חלק
מהגוש ,חלקי חלקה .48 :מסי גוש 38579 :מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקי חלקה.133 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ביישוב
כפרי ולקרקע חקלאית ,וכן קביעת זכויות ומגבלות בנייה ,רחי
מרגנית ,עומר.
עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול חלק מכביש מסי  2לטובת
הגדלת תאי שטח גובלים מסי  1056ו־ .1057ב .שינוי ייעוד מדרך
מאושרת למגורים ביישוב כפרי לקרקע חקלאית ולשטח ציבורי
פתוח .ג .קביעת תאי שטח מסי  A1056ו־ A1057כייעוד מגורים
ביישוב כפרי .ד .קביעת תאי שטח מסי  B1056ו־ B1057כייעוד
קרקע חקלאית .ה .קביעת שימושים ,זכויות והוראות בנייה.
ו .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עומר ,רחי רותם  ,1עומר ,84965
טלי .08-6291141
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :עומר .רחוב
חרצית  .7קואורדינטה  ^ 186.390קואורדינטה .¥ 575.360
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים
וחלקות :גוש ,38576 :חלקה במלואה ,86 :חלקי חלקה.217 :
מגרש 86 :בהתאם לתכנית  /7במ.148 /
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת שטח חניה ובניית
חניה מקורה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת שטח חניה מ־ 25.5מ״ר
ל־ 42מ״ר .2 .בניית חניה מקורה ובניית קירות מסביב .3 .קביעת
קוו בנייה לפרגולה אחורית .4 .הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .5הנחיות בינוי .6 .קביעת התנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/01/2011ובילקוט הפרסומים  ,6193התשע״א ,עמי ,2246
בתאריך .26/01/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עומר ,רחי רותם  ,1עומר 84965 ,טלי  ,08-6291141וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי  /7מ פ  0 0 6 /ו
שם התכנית :מיתקן פוטו־וולטאי ,קיבוץ ברור חייל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי  /7מפ,1006 /
שינוי לתכנית  ,1 /231 /03 /7פירוט לתכנית תמא /10 /ד,10 /
כפיפות לתכניות תמא /34 /ב ,303 /02 /7 ,4 /תמא.35 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ ברור חיל.
קואורדינטה  ^ 167.200קואורדינטה  .¥ 607.200גבולות
התכנית :בכמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
מסי גוש ,3100 :חלקי חלקות.35 ,19 ,16 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו־וולטאי בקיבוץ ברור
חיל.
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עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לייעוד מעורב קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים; ב( קביעת
תנאים להקמת מיתקן פוטו־וולטאי בהספק של כ־ 9.3מגה וואט;
ג .קביעת השימושים המותרים; ד .קביעת הוראות בנייה;
ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים;
ו .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; ז .קביעת
השלבים והנחיות לביצוע; ח .קביעת התנאים למתן היתר
בנייה והתנאים בהיתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טלי .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מפורטת
מסי  /7מ פ  0 0 9 /ו
שם התכנית :מיתקן פוטו־וולטאי ,קיבוץ ש ו ב ל  ,דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי  /7מפ,1009 /
שינוי לתכניות  ,305 /02 /7משד ,30 /פירוט לתכנית תמא/10 /
ד ,10 /כפיפות לתכניות תמא ,35 /תממ,3 /136 /03 /7 ,14 /4 /
.56 /305 /02 /7 ,471 /03 /7
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ שובל.
קואורדינטה  ^ 174.800קואורדינטה  .¥ 591.000גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :מסי גוש:
 100231/9מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקי חלקות .42 ,12 :מסי גוש :בני
שמעון ,גוש שומה  ,18חלק מהגוש ,חלקי חלקות.43 ,11 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו־וולטאי להפקת חשמל
מאנרגיית השמש בהספק של כ־ 6.4מגה וואט ,צמוד לקיבוץ
שובל.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת ייעוד מעורב לקרקע
חקלאית ומיתקנים הנדסיים .ב .קביעת תנאים להקמת מיתקן
פוטו־וולטאי .ג .קביעת השימושים המותרים .ד .קביעת הוראות
בנייה .ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות
ושירותים .ו .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;
קביעת השלבים והנחיות לביצוע .ז .קביעת התנאים למתן
היתר בנייה והתנאים בהיתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טלי .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מסי  /7מ פ  0 2 5 /ו
שם התכנית :מיתקן פוטו־וולטאי ,קיבוץ ב י ת קמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי  /7מפ/
 ,1025שינוי לתכנית משד ,35 /פירוט לתכנית תמא /10 /ד/
 ,10כפיפות לתכניות  ,43 /305 /02 /7תממ ,14 /4 /תמא,35 /
.305 /02 /7
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית קמה .קואורדינטה
 ^ 176.500קואורדינטה  .¥ 594.300גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :מסי גוש100232/2 :
מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו־וולטאי להפקת חשמל
מאנרגית השמש בהספק של כ־ 7.4מגה וואט ,בשטחי קיבוץ
בית קמה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים .ב .קביעת תנאים למתן
היתר בנייה ובהיתר בנייה .ג .קביעת הנחיות ,מגבלות וזכויות
בנייה .ד .קביעת השימושים והתכליות .ה .קביעת הנחיות
סביבתיות .ו .קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם
סיום פעילות המיתקן הפוטו־וולטאי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע ל ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טלי .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מרחב תכנון מקומי שמעונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת כ נ י ת מ י ת א ר מקומית ב ר מ ה
מפורטת מסי  /02 /7ו ו 5
שם התכנית :ת ח נ ת תדלוק ,קיבוץ סופה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי  ,511 /02 /7שינוי לתכנית .255 /02 /7
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :סופה .שטח
חקלאי סמוך לצומת  232עם הדרך המובילה לסופה וחולית
בתחום מועצה אזורית אשכול .קואורדינטה מערב מזרח -
 ,¥ 571.050קואורדינטה דרום צפון  ^ 136.800 -גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :מסי
גוש ,100306 :חלק מהגוש ,חלקי חלקות.8 ,3 :
מטרת התכנית :ייעוד שטח לתחנת תדלוק.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לתחנת תדלוק ודרכים .ב .לקבוע תנאים למתן היתרי בנייה.
ג .קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,טלי .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שמעונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  8 6 /03 /7ו 5 /
שם התכנית :מ ג ר ש  ,54קרית חינוך ,מ ו ע צ ה אזורית
אשכול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ,5 /186 /03 /7
שינוי לתכנית  ,1 /186 /03 /7כפיפות לתכנית  /7מק.2068 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בקרית החינוך של
מועצה אזורית אשכול .קואורדינטה  ^ 145.600קואורדינטה
 .¥ 579.150גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,100319 :חלקי חלקות.19 ,8 ,7 ,3 :
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד חלק מאזור ספורט למבנים
ומוסדות ציבור לחינוך ולחניון .ב .קביעת הנחיות ,זכויות
ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקת מגרש  41ושינוי ייעוד
קרקע מאזור ספורט לייעוד ספורט ונופש ולייעוד מבנים
ומוסדות ציבור לחינוך .ב .קביעת זכויות בנייה ומגבלות בנייה,
כגון :תכסית מרבית במגרש ,גובה מבנה .ג .שינויים בקווי בניין.
ד .קביעת הוראות בדבר עיצוב וחומרי גמר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/12/2010ובילקוט הפרסומים  ,6183התשע״א ,עמי ,1947
בתאריך .04/01/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,שדרות ,טלי  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים
ה ו ד ע ה ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
מסי  2 /03 /7ו 7 / 3
שם התכנית :ש כ ו נ ה ו  ,מ ג ר ש  4 5ו  ,ע ר ע ר ה ב נ ג ב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
 ,7 /312 /03 /7שינוי לתכנית .2 /312 /03 /7
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :ערערה בנגב.
מגרש  145בשכונה  .1קואורדינטה  ^ 202/850קואורדינטה
 .¥ 563/500גושים וחלקות :גוש 100084/9 :מוסדר ,חלקה,34 :
חלקי חלקה .40 :גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף .מגרש 145 :בהתאם לתכנית  /318 /03 /7א.
מטרת התכנית :א .שינוי קווי בניין והתאמתם למצב
הקיים .ב .הגדלת אחוזי בנייה ומסי יח״ד במגרש .ג .תוספת
קומה שלישית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי קווי בניין מ־ 3ל־ 1.2מי מצד
צפוני ומ־ 5מי ל־ 3.7בחזית המגרש .ב .הגדלת זכויות בנייה במגרש
 145מ־ 389.6מ״ר ל־ 974מ״ר ,מתוכם  841מ״ר המהווים שטחים
עיקריים והשאר שירות .ג .תוספת של  2יח״ד ,כך שבסך הכל  6יח״ד
במגרש .ד .תוספת קומה שלישית .ה .קביעת התכליות והשימושים.
ו .קביעת שלבי ביצוע התכנית .ז .קביעת הוראות בינוי ופיתוח .ח.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2010ובילקוט הפרסומים  ,6158התשע״א ,עמי ,980
בתאריך .08/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,שדרות ,טלי  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום
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הודעות בתי הדין הרבניים
ו

ב י ת ה ד י ן הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תיק מס׳

שם המנוח

 853142/1זכו פדל

תאריך
פטירה

שם המבקש

 09/04/2011זכו ורדה

תיק מס׳

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 855220/1קאיקוב מתתיהו

 24/04/2011קאיקוב ציפורה

 856208/1לוי יפה

 08/06/2011לוי חנן

 854791/1אמויאל יוסף

 06/05/2011אמויאל תמר

 854897/1רודה בריינה

 29/03/1992שנייר שולמית

 854958/1ארליך אברהם

15/05/1995

ארליך אליעזר

 854980/1ארליך דורית

19/05/2011

ארליך אליעזר

 853209/1שטרן שמואל

 04/03/2011ויס אירית

 854993/1צ׳רוין ג׳רום

23/01/1997

צרוין רבקה

 853466/1סוקולובר מרדכי
חיים
 853295/1אלקרט מרטין

 16/04/2008סוקולובר יעקב
ראובן
 28/03/2011אלקרט יוסף

 855021/1שימשילשוילי
תמרה

 06/01/2011טופז רוסודן  -רותי

 855097/1עדן שפרה

 853344/1ברגר משה

 26/04/2011ברגר דבורה

 853446/1לוי צפורה

 28/03/1991לוי יואל

 853710/1חי צהלה

 04/12/2008חי אלי

 09/02/2011״משכן שמחה״
מפעלי חסד תורה
ורווח
 21/04/2011גוטליב בנימין

 855128/1גלידמן לאה

 853983/1רביבו אסתר

18/05/2011

 855132/1ששון ששון

 29/03/2011אושרי-ששון
אסתר

 853786/1גורביץ הילדה

 03/05/2011גת חיים חורכה

 855183/1שטיין שלום

 04/04/2007שטיין שרה רחל

 853560/1ששון אמנון

 26/02/2008שושן אהרן

 855208/1גולצ׳ין לאוניד

12/05/2011

 853678/1גדיסמן מריה

 25/04/2011דסה לאה

 855211/1פישמן זלמן

 31/10/2009פישמן אשר

 853690/1חי ויקטור

 22/10/2010חי אלי

 855215/1שחור אסתר אלן

18/05/2011

 853751/1לוי כרמלה

 26/04/2011אליאס שרה

 855257/1רנדי לאה

 21/06/2009רנדי שאול

 853881/1בראון אבי

 22/11/2010בראון לינדה

 855262/1רנדי מיכאל

 04/05/2011רנדי שאול

 855372/1כהן חיים

 20/12/1990קדם בתיה

 855521/1משה אסתר

 09/05/2011משה זכאי

 855762/1פריד אלחנן

19/03/2009

פריד יעקב

 855778/1פריד טובה

11/02/2011

פריד יעקב

 854148/1זיני סוליקה

 09/05/2011ברוק יעל

 855932/1שר נתן יהודה

 04/06/2011גרינוולד דוד נתן

 854377/1אברהם אברהם

 20/01/2011אברהם ציון

 855974/1יוספין ניסן

 28/05/2011וולף חיה

 854428/1דהן שמעון

 07/07/2010דהן יעקב

 856057/1פלדמן שרה

 25/05/2011פלדמן אשר

 854472/1קולמן יוסף

 30/12/2010קולמן רבקה

 856062/1דהן רוחמה

 01/02/2009דהן יעקב

 854535/1סגל מנחם אורי

 08/08/1998חשין בט

 856172/1טנז׳י פריחא

 20/11/2007גבאי בלוריה

 856193/1לוקשין רחל

 29/03/2008בן זלמן מיכאל

יאסין סלמה

 854128/1בבצ׳נקו טאטיאנה  06/11/2010שוסטר ראיסה
 854051/1דרורי גיטה
 854137/1שנבלום עליזה
 854146/1שם טוב אליהו

 24/09/2009דרורי רחל
 29/11/2008שני אפרים
10/03/2011

שם טוב נעמי

נורי תקוה

גולצ׳ין סופיה

שחור חנניה

 854550/1חסון צפורה

13/05/2011

 854573/1לוי ישראל

 04/04/2011לוי שרה

 856324/1אוחובט עמיר

19/02/2011

אוחובט מרים

 854596/1הרוש ארמנד-
עמרם
 854618/1גליק ישראל

 05/10/2009הרוש אביעד

 856360/1מלכה אהרן

11/01/2011

בן חמו יהודית

 27/12/1984וובר פייגה רחל

 857742/1פינהנדלר ישראל 16/04/2011
פאול

 854661/1בל-חסן בטי

14/11/2010

בל-חסן פנינה

 857500/1פנירי שרה

 854662/1בל-חסןיעקב

13/05/1998

בל-חסן פנינה

 854765/1גליק מרים

 31/01/2000וובר פייגה רחל
בנבנישתי ניסים

 856103/1בנבנישתי אינס

26/05/2011

 677178/2מזרחי ויולט
סגולה
 678397/2גרוס פאולה

 25/05/2011עילם אמנון

6006

פיינהנדלר יואל

 07/06/2011פנירי נסים

 857674/1ניסנזון יצחק

16/05/2011

ניסנזון אמנון

 856915/1הרמל נחה

12/01/2011

קויט רחל

 695817/2שפירא פנינה

 22/09/1998טרגר שרה

 718771/2לאזענגא ליאן

 03/03/2011לאזענגא יהושע

 859503/1חמו יצחק

 09/07/2011חמו מנחם

 24/02/1998גרוס אטה
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

תיק מס׳

שם המנוח

 856408/1נאה משה
 856508/1שפירא מנחם
 856515/1ביסמוט אטל גבי

תאריך
פטירה

שם המבקש

תיק מס׳

12/04/2003

נאה אלחנן

 859287/1עוזרי יוסף

15/05/2011

 859398/1רייס עמליה

 06/07/2011רייס ישראל

 09/03/2010שפירא חיים יעקב
16/06/2010

בישמוט חי
אברהם אלברט
שפירא חיים יעקב

 856519/1שפירא שושנה

13/04/2011

 856556/1קורצוייל יוהנה

 26/01/2011דויטש אריה

 856556/2קורצוייל יוהנה

 26/01/2011דויטש אריה

 856561/1קורצוייל נטי

 04/01/1997דויטש אריה

 856620/1ברן נחום

 01/05/2011ברן אלבירה

 857061/1אביטן שמחה

15/07/1991

 857255/1איצקוביץ זלטה

 08/06/2011בלוי אסתר

שם המנוח

 857476/1גזולי ציון

 01/06/2011סבן גלית

 857563/1וובר זלמן
יקותיאל
 857632/1אברהמי מלכה

 07/12/2010אברהמי לוי
אברהמי לוי

עוזרי שמעה

 859401/1רייס חיים

 01/11/1999רייס ישראל

 859553/1פתאל רינה

 04/06/2011אורן הדסה־הדס

 859557/1שטיינמץ מיוריאל  26/10/2001שטרק דינה
 859576/1שטינמץ ג׳ק
 859590/1זרדב רמי רחמים

 07/11/2010שטרק דינה
11/07/2011

זרדב צביה

כ״ד בתמוז התשע״א ) 26ביולי (2011
משה ביטון ,המזכיר הראשי

דרעי עליה

 21/05/2008וובר יהושע
בנימין

תאריך
פטירה

שם המבקש

ב י ת ה ד י ן הרבני האזורי ב ת ל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מספר
תיק

תאריך
פטירה

שם המבקש

11/03/2011

מגידוביץ מאשה

 857639/1אברהם ניסן

17/11/2007

 857686/1שפירו רבקה

 26/03/1998שפירו לילייה

שם המנוח
 321789/2מן ניסן

 857719/1מרדכי יוסף

 07/06/2011מרדכי נתנאל
מנשה

 325617/3וויספלנר וולף

 06/01/2002ויספלנר ישראל

 857805/1פרץ מישל

11/04/2011

פרץ ז׳קלין

 850989/1אלימלך פנחסי

 20/03/2011פנחסי אסנט

 857844/1זבולוני יפה

19/06/2011

דניאל טליה

 360813/2סרנגה רבקה

 30/05/2011סביל שרית

 857871/1ווסרמן מויסיה

 29/03/2003ווסרמן לודמילה

 851087/1חן יואב

 24/03/2011חן שושנה רוזה

 857878/1רוזנברג רבקה

 05/04/2011זוכוביצקי רחל

 851006/1דגני ארנסטה

 23/09/2010דגני רפאל

 857923/1לייזר אדית

 31/03/2006דריפוס נעמי

 851142/1שנקר רחל

 10/04/2011שנקר מרדכי ברוך

 857924/1אבידן יהושע

 31/12/2010בן אבידה יעקב

 851197/1ברקוביץ אברהם

13/03/2011

ליבמן ישראלה

 857951/1חי דליה

 22/06/2011כהן אופירה

 851207/1שורץ צבי

14/03/2011

טרקל ליאורה

 858218/1בר שלום דפנה

 07/12/2004בר שלום בן ציון

 858555/1גוטליב דבורה

 06/06/2011גוטליב בנימין

 851156/1אמיניה נורוללה
מרדכי

 06/09/2008אמיניה רבקה

 858599/1שפירא יפה
שינדל ריבא

 27/10/2010וסרטייל לאה

 851169/1זיכרמן מלוינה

) 14/04/2011זיכרמן דוד )טובי

 851192/1בושארי שרעבי
לאה

 29/04/2010בשארי יוחנן

 851217/1אהרונסון יהושע
משה

 26/11/1993אהרנסון ישראל
יהודה

 851234/1היימן גורג

 858773/1כהן לאה

17/08/2010

כהן אורן ציון

 05/04/2011זילברשטיין יפה
מרטה

 858949/1דדון משה

26/03/2004

דדון מרי־מרים

 851616/1ביטרן בטי

 01/04/2011רגואן שושנה

פתיחי יוסף

 858605/1שפירא חיים יוסף  09/06/1996וסרטייל לאה
דוד
 858763/1סקופינצב
ולדימיר

 02/12/2010סקופינצב
ולדימיר

 859098/1פתיחי סלימן

10/05/2007

 851251/1אנשל הרמן

 01/04/2011קמחי צילה

 859081/1ויצמאן דוד

 05/04/2011ויצמן גדי

 851268/1רוזנפלד נתן

 27/12/2010רוזנפלד רונית

 859092/1לביא יהודה

 03/03/2008לביא יובל

 851409/1מיליך שרה

 20/04/2010מיליך דוד

 859100/1לביא שולמית

 20/04/2011לביא יובל

 851427/1מלכה הנרי

19/02/2011

 851472/1פלדבלום היינץ
))דוד

 21/02/2011פלדבלום גדעון

שוורץ רפאל

 859130/1שורץ חסידה

15/06/2011

 859143/1משה חיים

 05/12/2001משה ניסים

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מלכה דניאל

6007

מספר
תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 851487/1ביר צפורה יוכבד  12/08/2009ביר אברהם
ישעיהו
 21/04/2011קריימר מרק
 851517/1קריימר נינל
 851531/1לוי אופירה

 09/03/2011לוי רינת

 851545/1לוגסי חיים

18/04/2011

 851581/1רוח מלכה

 25/01/2011רוח מרים

 851595/1רוח חיים

 29/11/1997רוח מרים

 851603/1גרז פנינה

גלברג צפורה

 04/04/2011גרז אהרון
ארליך לאוניד

 851618/1שבנובה־ארליך
דורה

13/02/2011

 851625/1גוסט יוסף

 22/05/2003סגל בתיה

 851666/1שריקי סלומון

 02/04/2011שריקי שולמית

מספר
תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 852502/1רייטן חיים

 17/01/2011רייטן אילנה

 852532/1חבאני אורידה

 26/03/2011כהן גבריאל
שמואל

 852584/1אסא אשר

13/04/2011

 852595/1אלמוג מזרחי
דליה

 28/04/2011אלמוג מזרחי
מירית

אסא שולה

 852676/1קורץ יגאל

 20/03/2011קורץ שולמית

 854120/1בר אריה

 24/04/2011בר קורנהאוזר גלי

 854130/1שוק לובה

 01/02/2011שוק אליעזר

 853515/1אברמוביץ אהובה  03/11/2010הדר עירית

שריג קלריסה חיה

 851667/1יונדף חנצה

18/01/2011

 851683/1גרטי רפאל

 26/03/1983ציטור דינה

 851711/1לוי יוסף

14/03/2011

לוי לאה

 851826/1סעדה שלום

14/05/2006

סעדה טינה

 851864/1חרזי דוד

 31/10/2003חרזי שמשון

 851872/1חרזי רחל

11/11/2010

חרזי שמשון

 851905/1מצנבר שניאור

 06/08/2010מצנבר יצחק חי

 851955/1עידה יהודית

 09/02/2011עידה חיים

 851985/1דה־פז משה

 20/04/2011דה־פז אסתר

 853888/2ברומר שרה

 25/04/2011ברומר דוד

 852736/1זמיר טובה

12/04/2011

 853376/1כץ אסתר

 30/04/2011כץ מרקו

 853014/1טראובה יעקב

19/04/2011

לנדה גיל

טראובה יהודה
אריה

 850801/2קאיקוב מרוסיה

 05/04/2011מרזוק שרה

 853321/1קאופמן אליהו

 01/01/2011קאופמן ברכה

 852692/1חן אנזור

 28/03/2011חן מאיר

 852709/1אבירי נעמי

 02/05/2011מחלב ורד

 852745/1ווייס ארנסט

 21/07/1998לירן צפורה

 852753/1וייס הלנה

 20/02/2011לירן צפורה

 852799/1אלדר חיה

 27/03/2011מולברט אפרת

 851997/1אנשל מרים

 05/06/2000קמחי צילה

 852031/1בנצלביץ רחל

 28/02/2010בנצלביץ ישראל

 852816/1שטיין משה
))מיקלוס

14/11/2010

 31/10/2009לביא לידיה

 852882/1שלזינגר מיכה

 09/03/2011שלזינגר ריקה

 852113/1לביא דוד

מתוק שחר

 852133/1מתוק ששון

11/02/2011

 852145/1בורוביץ קלרה

 05/03/2011וינקרנץ רבקה
לאה

 852170/1נגאר יחיא

16/09/2010

 852185/1פנחס ליזה

 20/11/2010בטש ארז

נגר ציון

שטיין נאור פבי

 852921/1קליין אריליה

 26/04/2011קליין יעקב מרדכי

 852944/1קרסי רחל

 20/04/2011קרסו יצחק

 852957/1ביסראור לאון
 852990/1פיזנטי אינס

18/02/2011

ביסראור גולי
ג׳קלין

 20/05/2011פיזנטה אפרים

 852205/1ארדן ישראל

12/04/2011

ארדן רחל

 853007/1בר נסים יעקב

 852244/1בנימין שושנה

13/10/2005

בנימין אהרון

 853026/1קולסוב אירינה

 09/09/2010מקרוב טטיאנה

 852268/1תם יהודית

12/04/2011

תם יחיא

 853032/1סקקובסקי דינה

 05/11/2007מקרוב טטיאנה

 852281/1סעדה יעקב

 25/10/1990סעדה נסים

18/04/2011

בר פרבין

 853068/1רגנדורפר גולדה

 18/11/2004רגנדורפר יהודה

 852287/1סעדה פורטונה

15/02/2005

סעדה נסים

 853116/1אבידן אשר

 07/11/2010אבידן עדי

 852306/1ברכה שאול

14/02/2010

ברכה ישראל

 853111/1אבידן שרה

 22/01/2010אבידן עדי

 852309/1ברכה רחל

15/03/2011

ברכה ישראל

 852392/1ברין מרגלית

 21/02/2011יעקבי חדוה

 853131/1שוורצשניידר
בוריס

 27/04/2011רוטברג אטליה

 852412/1לנדאו שושנה

 08/03/2011לנדאו דב

 853151/1ליאון זולה

 31/03/2011כהן דליה

 852438/1וולף שרה

 22/02/2011אודס בלומי

 852477/1אזאראד מרדכי

6008

17/02/2011

מנחמוב גרסיה

 853168/1כנר נירה

11/05/2011

כנר משה

 853225/1שנידר צפורה

19/03/2011

ויג ירמיהו

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מספר
תיק

שם המנוח

 853232/1שבתאי שרה

תאריך
פטירה

שם המבקש

 22/11/2010אגם רחל
וייס מרים

 853246/1לב משה

13/12/2009

 853254/1לב אברהם

 30/03/2011וייס מרים

 853327/1קניש סימה

19/08/2010

קניש אבא

 853336/1מאיר נחמן

16/03/2011

מאיר שלמה

 853360/1ארבייטמן טוביה

 03/01/2011ארבייטמן רחל

 853445/1ז׳ורבינסקי דמיטרי  24/04/2011ז׳ורבינסקי מרינה

מספר
תיק

שם המנוח

 854813/1איתן גיורא

תאריך
פטירה

שם המבקש

 26/05/2011איתן יובל

 854559/1קשיר שבתאי

18/05/2010

קשיר חנה

 856136/1כהן אליהו ברוך

14/06/2011

כהן שרי

 856264/1רחמים יוסף

 15/03/2011רחמים יצחק

 856252/1יום טוב דליה

 04/06/2011יום טוב דוד

 850751/2גולדברג רבקה

 04/02/2011נמיוט קרן

 855498/1מאיר ארנון

 23/04/2011מאיר יניב

 853452/1זליקוביץ חנה

 05/05/2011עמיר מנחם

 855897/1סימן־טוב שמחה

 28/04/2011סימן טוב משה

 853456/2בן עזרא יעקב

 28/09/2010בן משה רולה חנה

 855749/1משולם אלברט

 25/04/2008אברהמי לאה

 853553/1מאיר טילי

 28/02/2011מאיר נתן דוד

 856213/1לוזון יוסף

 05/06/2011לוזון פנינה

 853605/1רחמים יעקב

 22/04/2011רחמים מרים

 855435/1אהרוניאן אברהם  27/03/2011אהרוניאן חנה

 853622/1קוט מרים

 02/12/2010קוט רפאל

 856267/1כץ שנדור

19/04/2011

 853635/1קרמנשהי מנשה

 03/01/2007קרמנשהי הדסה

 855975/1אבני רות

 22/05/2011אבני אילן

כץ דוד

 853665/1גרוסמן יצחק

 22/01/2011גרוסמן אסתר

 838637/3ויספלנר בלה

11/08/2010

ויספלנר ישראל

 853676/1טחן עדה

 31/01/2011טחן חגית

 854386/1וייקסלבוים אלה

15/04/2011

ירוסלבסקי טליה
טוניה

 853691/1רוזנברג אני

17/08/2008

 853722/1קלמייר־יעקובסון 13/02/2011
סבינה
 853739/1וסלינוביץ פטר
 853774/1קרן עודד

18/03/2010

בן דור יפה
יעקובסון מיכאל
וסלינוביץ יעל

 09/10/1986קרן ישראל
גורדין רימה

 853827/1גורדין אספיר

15/04/2007

 853820/1טובעלם ראובן

 24/05/2011טובעלם מרים

 854416/1מרקוביץ אליזבטה 18/12/2010

פוקס רבקה־
לידיה

 850313/2וולף גניה הניה

 03/04/2011ברגר שרה סלה

 854622/1שר רפאל

 08/08/2010גילרון רפי

 854152/1קראוס שושנה

 26/05/2002קראוס ישעיהו
מנחם

 854235/1שטרן משה

14/02/2003

) 853840/1כהן פרחה )רחל

 03/04/2011גיל מזל

 854241/1גידסי אהובה

 03/04/2011גידסי אלון

 853850/1סגל דוניה

 09/05/2011סגל סרגיי

 854254/1ויטנברג שרה

10/05/2011

 853871/1פרידמן יחזקאל
שנדור אלכסנדר

 03/05/2011פרידמן לילי לויה
אולגה לאה

 854260/1עיני רחל

 27/05/2011עיני אורי

 853921/1יוגב חיים

 21/04/2011יוגב פנינה

 854304/1נעים יוסף

 30/01/2011יודוביץ מלכה

 853936/1כסיף רות

12/12/2008

דוד סמדר

 854347/1כץ שרה

 27/02/2011לוי פנינה חיה

לבקוביץ שולמית

 854461/1נקש שולמית

 31/03/2011נקש שלמה שי

 853943/1לבקוביץ איתן

13/05/2011

 853997/1קסירר אסתר

 01/08/2007קסירר מאיר

 854003/1שפרן יוסף

 24/01/2011גרטנר עתליה

 854015/1דזאנאשוילי טנגוז 10/04/2011
 854097/1וייזנפלד אדולף

דזאנאשוילי
ליאנה

 29/03/2011לנצנר בת שבע

אשלג ניבה

ויטנברג גלית אור

 854611/1קירשנצויג שושנה  27/02/2011גרייפנר רחל
 854633/1אזולאי שרה

 23/05/2011אוקו עליזה רבקה

 854678/1קקון משה

 03/05/2011קקון אבי

 854686/1קקון סוזאן

 22/08/1998קקון אבי

 854704/1לוי מרים

 05/04/2011לוי חיים שמחה

 854105/1ארליך שרה

17/10/2010

ארליך דפנה

 854725/1לוי מרדכי

18/02/2011

לוי יהושע

 854123/1בוך חיים זאב

11/05/2011

בוך אורי

 854743/1סיקולר יצחק

16/10/2006

סיקולר שרה

 854150/1קרויס חיים

 02/07/2010קראוס ישעיהו
מנחם

 854838/1משהדיאן חביב

 07/04/2011משהדיאן עמליה

 854859/1שחר יחזקאל

 08/05/2011סקורניק יסמין

 856553/1רול יחזקאל

 26/04/2011רול־כהן גיה

 854887/1כהן ג׳נטין

 30/05/2011כהן אסתר

 855734/1ורבר רחל

13/05/2011

ורבר חיים יאיר

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

60 09

מספר
תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 854955/1דמארי ישראל

 27/05/2011דמארי מוהבן
בבת

 854975/1זטלאוי אהרון

 06/04/2011טל אשר

 855013/1הרטמן יעקב

 29/01/2011הרטמן שושנה
אליאך זהבה

 855140/1אבישר אברהם

10/01/2011

 855198/1דרור יוסף

 04/01/2011דרור יששכר

 855198/2דרור יוסף

 04/01/2011דרור שרה

 855218/1מנשרוב שליקו

10/03/2011

מנשרוב קובה

 855268/1המרדינגר דוד
ורנר

17/10/1994

מאיר אורית

 855296/1סרניביץ חיה

 06/04/2001סרנביץ סידני
שלמה
חן אברהם

 855310/1חן שמעה

14/03/2011

 855333/1שורץ יוסף

 30/12/2004שחם גדעון

 855338/1שורץ פסיה

 06/05/2011שחם גדעון

 855374/1פרידמן צפורה

 02/04/2011פרידמן דוד

 855419/1סבוני שלמה

 27/04/2011סבוני תמר

 855456/1בלומנפלד יצחק

 05/03/2011בלומנפלד שרה

 855471/1הלר מירב

 22/04/2010הלר דוד

 855488/1מורגנשטרן עלי

14/01/2011

 855493/1גולדשמיד משה

 06/05/2011גולדשמיד יצחק

 855537/1מיוני אלי

12/03/2011

מורגנשטרן רחל
אליאס מלכה

 855583/1פלט רחל

 08/06/2011פלט בנימין־שי

 855617/1דויטש שלמה

מספר
תיק

שם המנוח

תאריך
פטירה

שם המבקש

 856113/1כהן יפת

 21/01/2010כהן סמדר

 856156/1זאגה חביבה

 12/05/2011זאגה יצחק

 856192/1בגה שמואל

14/06/2011

בז׳ה שושנה

 856207/1נחום שושנה

12/06/2011

נחום אבי

 856223/1משיח דוד

 20/05/2010משיח יפה

 856276/1גוילי לאוני

 21/05/2011גוילי אייל

 856280/1לאטי שמחה
 856298/1מוזס רבקה

 26/04/2011לאטי אברהם
11/11/1999

 856312/1מוזס יחזקאל חיים 11/11/1999

אברהם שמחה
אברהם שמחה

 856336/1כהן פרידה

 07/06/2011ברוקס יורם

 856416/1מנדל משה

 09/10/2010מנדל אבי דרור

 856417/1מנדל רוזה

 05/05/1996מנדל אבי דרור

 856565/1ויליאן לאה

 09/02/2011ויליאן יעקב

כ״ח בסיוון התשע״א ) 20ביוני (2011
רפאל כהן ,המזכיר הראשי
ב י ת ה ד י ן הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מספר
תיק
 852053/1פריסלר פנחס

שם המנוח

תאריך פטירה

שם המבקש

 03/05/2011בן אלול לאה

 04/03/2011דויטש שרה

 852102/2יפתח משה

 01/05/2011יפתח חמדה

 855683/1גלעד דב

 02/04/2011גלעד חסידה

 852417/1מיטנברג צ׳ינה

 855718/1פמיליה בילה

 17/04/2011רתם רבקה

 07/08/2010טננבאום
אלכסנדר

 855729/1דניאל רוזלין

 04/05/2011דניאל צבי

 852251/1זייגמן דבורה

 28/03/2011זיגמן רועי

 855729/2דניאל רוזלין

 04/05/2011דניאל צבי

 852461/1לסקר אלכסנדרה  22/06/2008לסקר גנאדי

 855747/1פרנקו חיים

 27/05/2011פרנקו מאיה

 855797/1קיגל בסיה

 05/05/2006קיגל וילן

 855801/1מימון מאני

 08/06/2011מימון סארינה

 855807/1גיטמן לאוניד

14/04/2011

 855834/1בנוני הדסה

 23/09/2010רחמים זיוה

 855859/1קריסי אהרן

15/09/2009

קריסי רגינה

 855953/1קגנובסקי ברטה

 28/03/2011צ׳יז׳יק טטיאנה

 856043/1סימוני יוסף

 27/10/1993סימוני אילת
)השחר )זהרה

 856051/1רוסלר שרה

 27/03/2011רוסלר חיים ישראל

 856079/1יצחקוב יעקב

 22/03/2011יצחקוב מרדכי

 856092/1דן נחום

6010

15/03/2007

קוברינסקי אור

דן שרה

 852572/1אביטאי שושנה
סוסן

 24/09/2010אביטאי חיים

 852588/1שורצזון חיה

 08/02/2011שורצזון רפאל

 852630/1גוטליב משה

 22/10/2010ליפשיץ סימה

 852729/1זגורי שמחה

 29/01/2011זגורי מאיר
בני ראובן

 852804/1בני משה

13/12/2010

 852976/1וילציק בכר קרן
אור

 23/02/2011בכר ליאור מרקוס

 852986/1ז׳וגט חסיה

 25/04/2011לנדא סופיה

 852991/1הכט חוה

 07/04/2011הכט אריה

 853037/1פינטוך מלכה

 10/04/2011פינטוך משה
דניאל

 853212/1קרמיסי לוסי

 15/03/2011קרימיסי יקיר

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

מספר
תיק
 853202/1פקראר פטר

 15/04/2011פקראר שרה

שם המנוח

תאריך פטירה

שם המבקש

מספר
תיק
 855054/1שטיגליץ דרוגובה  12/05/2011ליביס יששכר
תאריך פטירה

שם המנוח

מלכה

שם המבקש

ברק

 853390/1שניידרמן מיכאל

 02/04/2011שניידרמן פאניה

 853139/1בן יוסף יפת

 19/04/2003סונואני חנה

 855091/1שריקר בן ציון

 16/02/2009שריקר ציונה

 853144/1פרקש מיכאל

 26/10/1997פרקש צבי

 855157/1אבן רפאל

 13/01/2011אבן מריטה

 853148/1פרקש גולדה

 25/12/2010פרקש צבי

בי באב התשע״א ) 2באוגוסט (2011

 853229/2קרש הלנה

 18/08/2010קרש נתן

 853311/1דאונוב חנוכה

 07/01/2011ניסמוב ויקטוריה

 853520/1וכטל רוזליה

 04/08/2010וכטל מיכאל

 853658/1אדרעי גבריאל

 25/04/2011אדרעי אבי
 18/03/2011אברגל חנה ג׳ן

 853770/1וקנין רחל אפרת

 30/07/2010וקנין יהודה
 06/05/2011עמרם אילה

 853836/1לפר פנינה

 853862/1ששון חנה חיה

 853667/1אברגל אליהו

 853776/1אלמקיס מיכאל

 853839/1לפר צמח

 02/05/2011דה־ליון יעקב

857903/1

חביב רבקה

23.3.2010

ברגיג כוכבה

05/05/2011

שדה חנה
טטרסקי שרה

 854699/1בינר מרים

855066/1נוריאל יוסף

 27/04/2011נוריאל אריה גבי
 30/04/2011הרט רונלד־יהודה

 854002/1מנגר פרידה

 07/03/2011בר עוז צביה
 21/08/1997גולדברג אבנר

 854411/1מאירציק שמעון

מסי

857830/1

 855164/1כספי אריה

 854371/1קלינשטיין קאטה

תאריך

מאיר בלה

11/05/2004

 854089/1צלר מילה

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

15.5.2011

13/04/2011

 854082/1גולדברג בנימין

הודעות

מאיר בטי

 853925/1סטיקובסקי מנוחה 12/06/2010

 853992/1זוהר הרטה

ב י ת ה ד י ן הרבני האזורי בנתניה

 18/05/2011לפר ברוך
 10/04/2004לפר ברוך

ישראל
 853977/1שדה שלמה

מנשה מילר ,המזכיר הראשי

תיק

857912/1

חביב שלמה

1.5.1972

ברגיג כוכבה

857934/1

צברי יפה יפית

28.6.2011

צברי ישראל

858016/1

מויסייב
שרה־חטו

3.6.2011

מויסייב דמיטרי

שנפ נילי רבקה
כספי דבורה

 05/06/2006צלר מקס
 17/05/2011קלינשטיין הרמן
 21/10/2010מאירציק אברהם

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

858313/1

פדלון לידיה

29.6.2011

פדלון שמעון

858243/1

ממריב אליסף

19.6.2010

ממריב חני

858279/1

בן עזרא רות

19.6.2011

בן עזרא יוסף

858374/1

סעאדה פנינה

10.6.2011

סעאדה הרצל

858442/1

בכר סופיה

26.5.2011

מיכאליס אורי

858462/1

ארדיטי יצחק

31.5.2011

פרידמן דליה

858482/1

פאר מרדכי

10.12.2010

פאר מרים

 854427/1ששון חביב

 26/08/1989ששון יוסף

858497/1

גולברק לאוניד

17.4.2011

גולברק ילנה

 854547/1אליהו אריה

 10/12/2010אליהו רות

858541/1

בן אהרן צפורה

4.4.2008

בן אהרן שמואל

 854580/1אנטושווילי חוה

 29/06/2010שויחטמן מאלי

858550/1

שמש נעים

2.7.2011

שמש שושנה

 854582/1לזינסקי דניאל
)דוד(

 14/04/1998לזינסקי ישעיהו
יוסף

858567/1

לוי חנה

4.6.2002

צעידי חכים
)סעידה(

 854612/1וינקלר מלכה

 31/03/2011וינקלר יצחק

858578/1

לוי זהרה שרה

19.12.2009

עמרני צופיה

 854635/1גולדשמידט חיים

 27/05/2011גולדשמידט ליאור

858617/1

מלכה אסתר

17.12.2010

מלכה שמעיהו

 854654/1גוכברג זימא

 04/05/2011גוכברג אתי

 854755/1חזקיהו מזל

 19/05/2011וויס רינה )שרינה(

 854818/1קריגספלד חיים

 14/03/2011קריגספלד גניה

 854822/1שפיגל הדה

 04/05/2011שפיגל דב

 854830/1משולם אליהו

 04/05/2011משולם טטי

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

858633/1

רדא שרה

2.9.2010

רדא רבקה

858640/1

רדא סאלם

25.4.2008

רדא רבקה

858661/1
858662/1

גולדרט משה
אליהו
ארדבילצי יפה

11.6.2011
31.3.2011

גולדרט בת שבע
שנפלד שושנה

6011

תאריך

מסי

תאריך

ש ם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

מסי
תיק

קודיש גבריאל

18.3.2000

קודיש גרסיאלה
ביאטריז

858141/1

מטיאש מירה

858775/1

טובי שרה

29.5.2011

קורץ אסתר

858143/1

858806/1

פרנק אברהם

16.10.2010

פרנק וירה

רוטפלד דבורה 7.1.1998
)ארנקה(

858296/1

ציקול דמלוו
אברהם

2.8.2010

ציקול איילנש
רבקה

858358/1

נוב דליה

5.5.2011

נוב צבי

858429/1

ארום־אביבי
נורית

17.7.2011

אביבי אהוד

תיק
858678/1

י״ח בתמוז התשע״א ) 20ביולי (2011
יהושע ישראל כ״ץ ,המזכיר הראשי
ב י ת ה ד י ן ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב פ ת ח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

פטירה

מסי תיק

שם המנוח/ה

858493/1

קירשנר יעקב

2.8.2010

858518/1

שרגל רפאל

13.6.2011

שרגל אסתר

858760/1

הרצל משה

14.6.2011

הרצל רינה

858854/1

חורי יעקב

10.3.2011

חורי ציון

ש ם המנוח/ה

15.3.1986

אפשטיין
שולמית
רוטפלד יצחק

ט״ז בתמוז התשע״א ) 18ביולי (2011
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

תאריך
כץ אנה

פטירה

שם המבקש/
ת

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

ש ם המבקש/ת

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

ש ם המבקש/ת

858113/1

כהן משה

17.5.2008

כהן זמירה

858627/1

לוי מקסימה

29.12.2007

לוי גרשון

858159/1

שטרן צבי

20.5.2011

ירקוני נעמי
ברטה

856806/1

סגל ברל

3.5.1976

סגל רחל

856828/1

ברזאני חידר

19.6.2011

ברזאני אסתר

858346/1

שיפמן אריה

12.6.2011

שיפמן צפורה

857189/1

מלכה זוהרה

8.12.2010

מלכה גיראראד

ט״ו בתמוז התשע״א ) 17ביולי (2011

25.2.2011

856643/1

אהרנרייך צבי

856286/1

תולידאנו סימי 22.2.2011

856139/1

קובי אליעזר

17.5.2010

קובי אסתר

856158/1

פרי פרוים

2.5.2011

פרי יצחק

856175/1

פרי זנט

2.6.2011

פרי יצחק

855995/1

טלמור ישראל

9.5.2011

טלמור אסתר

855613/1

כהן שרה

25.2.2010

ברדה קורין
כרמלה

853906/1

אלקובי
שולמית

23.4.2011

אלקובי מאיר

854620/1

פוקס דוד

9.11.2010

פוקס רוד

852685/1

בוכריס
אמימה

6.5.2011

בוכריס יורם

רביבו אברהם

6.11.2010

רביב שלמה

30.4.2011

איזנברג טלי
מלכה

16.4.2011

רייכין דב

משה הלוי ,המזכיר הראשי
בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

857846/1

תם אהובה

18.6.2011
18.6.2011

ש ם המבקש/
ת
תלם נורית

857846/2

תם אהובה

857872/1

דיקר ברל יואל 4.11.2007

דיקר מיכאל

תלם נורית

857877/1

דיקר ליזה

23.5.2011

דיקר מיכאל

858129/1

ציאנה אבבו

15.5.2011

ציאנה מרוטל

852371/1

858140/1

מטיאש יעקב

16.11.2009

אפשטיין
שולמית

854448/1

איזנברג ארז

181879/2

תנעמי מוסא

4.8.1994

תנעמי דוד

853162/1

רייכין לאה

181880/2

תנעמי חממה

4.4.2001

תנעמי דוד

אהרנריך יעקב
יוסף
תולידאנו שלום

כ״ה באייר התשע״א ) 29במאי (2011
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

6012

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

בית הדין הרבני האזורי ב א ש ד ו ד

בית הדין הרבני האזורי ב צ פ ת
הודעות

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

תאריך

מסי
תיק

תאריך

מסי
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

ש ם המבקש/ת

851139/1

אוחנונה משה

2.3.1992

אוחנונה אלברט
אברהם

857529/1

851145/1

אוחנונה חנה

26.4.2011

אוחנונה אלברט
אברהם

857540/1

רוזין מרק

857561/1

יפרח בת שבע

12.1.2008

851619/1

סולימני חודא
בכש

19.8.1988

סולימני שאול

857612/1

כהן יצחק

29.4.2011

851634/1

סולימני נגיימה

13.4.2011

סולימני שאול

857594/1

טגפאו אברו

6.6.2011

טגפאו עלמה

851863/1

מעתוק תפאחה

22.2.2011

מעתוק דורון

857630/1

חדד שלום

15.5.2011

חדד אסתר

858209/1

רואין ניקולאי

10.2.1998

ישראל מילנה

858034/1

שאול שהי
מרים מהן

15.6.2011

שאול שהי
אברהם

מלכה משה

8.9.2001

מלכה אברהם

מלכה שמחה

29.5.2009

מלכה אברהם

852215/1

לוינס דינה

23.12.2010

לוין יהוא

852180/1

אבוטבול יעקב

24.4.1995

אבוטבול בנימין

852186/1

אבוטבול דינה

19.11.2010

אבוטבול בנימין

857760/1

852206/2

יעקב אליהו

13.3.2011

יעקב שושנה

857764/1

852478/1

אבו מסעוד

23.9.2008

852483/1

אבו עזיזה

15.3.2011

פטירה

שם המבקש/ת

ש ם המנוח/ה
שטיינבוק
פרידה

14.6.1986

שטיינבוק יוסף

5.6.2011

רוזין אבלה
יפרח דוד
קלו פנינה

ראש שושנה

857892/1

בנצייק שנדליה

8.7.2009

בנצייק ארקדי

ראש שושנה

858160/1

ישראל אביחי

26.6.2010

ישראל אילה

852900/1

זמרלי דוד

10.5.2011

זמרלי סלעית

858211/1

לוי ניסים

7.5.2001

לוי יוסף

853057/1

לייבוביץ לוביה

30.7.2007

מאירוביץ
פרידה

853084/1

לייבוביץ סמי
לופו

1.5.2011

מאירוביץ
פרידה

858274/1

רקליאר אושר

11.4.2011

רקליאר ראיסה

858476/1

טקה אופירה

2.6.2011

מנגסטו אמבת
יהודית

858623/1

קנטור סופיה

28.10.2003

דובין אולגה

858631/1

ויינרובסקי
מאשה

10.8.2008

ברברוב לריסה

פיימן פולינה

10.2.2006

פיימן מריאנה

853220/1

הופרט יצחק

28.1.2011

הופרט חנה

854441/1

תמם יולנדה

22.8.1984

תמם יהודה

855031/1

מגירא שמעון

20.5.2011

מגירה מאיה

858638/1

855062/1

בנסימון מאיר

28.2.2011

855469/1

בדיחי שושנה

בנסימון אנט

858654/1

סיאר מישון

2.7.2011

סיאר רחל

24.2.1996

בדיחי יורם

858680/1

רסטיה ליוסה

27.11.2007

רסטה סבטלנה

855473/1

בדיחי יחיאל

17.10.1998

בדיחי יורם

858702/1

אנידגור חנה

3.5.2011

אנידגיר רינה

855750/1

דניאל אברהם

25.5.2011

856143/1

לוי ניסים

7.6.2011

דניאל בועז

852223/1

גלר מרים

16.12.2010

גלר צבי

לוי ויקטוריה

852316/1

דיב יבגניה

3.8.2004

דיב יפים

856359/1

דמרי כליפה

11.2.2011

בלילתי סמדר

852329/1

קוסין מרק

1.3.2011

קוסין נטליה

856500/1

אברהימי
סולימאן

20.6.2011

אברהמי בנימין

כ״ט בסיוון התשע״א ) 1ביולי (2011
נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

852342/1

אחרק יהודה

29.5.2010

אחרק יהודית

852404/1

מושיאשוילי
ראובן

18.4.2001

מושיאשוילי
נטלה

852466/1

פלטניק פוליה

30.4.2011

גרינברג דיאנה

852494/1

בוטראשוילי
מניה

25.8.2010

בוטראשוילי
יצחק

852516/1

סויסה איזה

7.4.2001

סויסה מאיר
רפאל

60 1 3

מסי
תיק

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

ש ם המבקש/ת

852529/1

מנוח מרדכי

22.6.2010

מנוח אבירם

852558/1

אלזרקי
ויקטוריה

16.3.2011

אלזרקי אלברטו
אליאס

852564/1

רחמן חנה

26.10.2010

זייטקביץי
יבגניה

852707/1

בונדבסקי
טטיאנה

16.10.2008

לסניק נועה

852712/1

ווגלטר משה

30.5.2003

לסניק נועה

852834/1

פולונסקי סופיה

24.7.1996

ציסובין נטליה

852907/1

שער אברהם

8.4.2011

חדי דרורית

852914/1

שולץ נתן

28.9.2010

שולץ אסיה

852943/1

ברגר ברברה

30.3.2011

17044/2

שבון סופיה

11.7.2000

853121/1

שגיא לינוי
אסתר

16.4.2011

853231/1

פרוט מלר דוד
ישראל גיל

5.3.2010

853238/1

בחאש ראובן

1.7.2004

857012/1

משיח מחבובה
אביבה

5.5.2005

משיח אהרן

857026/1

שפר מגדה
מלכה

26.1.2011

שפר יורם
שמעון

857032/1

שפר גבריאל
גיורג

5.9.2000

שפר יורם
שמעון

ברגר מרטין

858247/1

אלמקיס רחל

3.2.2009

אלמקייס יצחק

מוטי

858251/1

אלמקיס שלום

7.12.1998

אלמקייס יצחק

הלפרין ליליה

859174/1

סויסה מאיר

27.5.2010

סויסה נידם
אסתר

שגיא רפאל
פרוט מלר חן
משה
סיילס יצחק

853401/1

גוזיק גריגורי

853439/1

בובס יהודה

853841/1

דורנבוסט מכאל

24.4.2011

דורנבוסט לידה

משה

854220/1
854013/1

ביטון מאיר
יאנובסקי נטליה

14.12.2001

להבה סעדה

15.5.2011

חגג חלי

12.5.2011

ביטון טובה

9.4.2011

פרישברג

23.2.2011

854072/1

ספיר משה

854093/1

חננשוילי שמעון 18.2.2010

854095/1

מר יוסף אליה

11.1.2001

854262/1

בצביצקי מריה

13.5.2011

854425/1

פרץ מחלוף

1.7.2009

854701/1

בבין ליזה

29.12.2010

י״ד בסיוון התשע״א ) 16ביוני (2011

859158/1

כהן אסתר

14.6.2011

כהן חיים אלדד

856614/1

סידורוב ריטה

17.6.2011

סידורוב לאוניד

856702/1

גולן מזל

16.5.2011

דהן אסתר

856186/1

פרץ כוכבה

3.6.2011

פרץ שירה
מרים

856236/1

זרהין רדהי
עזרא

23.5.2011

זרהין עלם מזל

855688/1

חסן ליזה

11.5.2011

חסן דוד

855707/1

אוחיון צירלס

12.3.2011

אוחיון אליהו

855720/1

טיגאבה וורקו

18.3.2011

איינאו מנטגבו

855782/1

ניסנביץ מרינה

25.4.2011

פיודורוב
יקטרינה

אלכסנדר

855289/1

עמר אורי

8.2.2011

עמר יפה

ספיר חנה

855118/1

אטיאס נפתלי
אברהם

11.9.2007

אטיאס סימון

חננשוילי אמזרי
אליהו

855153/1

מימון גיינה

4.2.2011

מימון עמוס

מר יוסף רחמים

853444/1

שטרית קוטי
יקוט

18.6.2010

שטרית יחיאל

יסלביץי פולינה
פרץ מרי
מליקין פולינה

ניסים דרי ,המזכיר הראשי

6014

ש ם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

856985/1

ביבאס חנינה

853910/1

מסי
תיק

גליקליך צבי

29.3.2011

חגג סיון סימה

תאריך
4.12.2008

27.11.1991

853863/1

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

גליקליך
ציפורה

גוזיק תמרה

להבה דוד

הודעות

853483/1

חדד ציון

15.8.2005

חדד שרה

853490/1

מודזגברישוילי
בן ציון

14.9.2009

מודזגברישוילי
נזי

852243/1

ולשר מיכאל

26.9.2010

ולשר מרק

853302/1

מנשה הלן

9.5.2011

אברהם משה

853316/1

אפריאט עמרם

15.5.2011

אפריאט רחל

291067/2

לרנר ישראל

1.1.2011

לרנר דורה

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

תאריך

מסי
תיק

שם המנוח/ה

854761/1

סקלסקי יוסף

פטירה

ש ם המבקש/ת

תאריך

מסי
תיק

ש ם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

855633/1

יהושע זהרה

16.12.2010

יהושע עמנואל

גינת אפריים

15.6.2011

גינת רחל

4.5.2011

סקלסקי מלי

854796/1

צבאן עמוס

25.3.2011

צבאן שרה

856282/1

854833/1

לכצר לייקה

12.5.1928

פוסטל קלרה

856387/1

מלכה שלום

19.6.2011

מלכה אסתר

854861/1

בן לולו ליליאן

30.11.1959

בנלולו שלמה

856059/1

שריקי יצחק

10.3.2011

שריקי צפורה

852939/3

אנגלברט סוניה

25.7.2002

אנגלברט
סנטיאגו

855111/1

בבליאן לילי

1.6.2011

בבליאן יקיר
יעקב

854478/1

כהן אהרן

6.2.2011

כהן אלחנן

854906/1

אדרי קלמנט

10.6.2011

אדרי רנה

854484/1

שררה נחמה

25.5.2011

854351/1

סולומון סילביה

שררה נריה

855020/1

ממון לאון

7.5.2011

ממן רמה

16.10.2009

סולומון שרגא

855025/1

גדסי ינון

30.6.2009

פרץ רחלי

853752/1

נפש זהרה

2.10.1999

נפש יוסף

858820/1

סבגי ליאורה

18.5.2011

סבגי שושנה

853756/1

נפש אברהם

1.9.1983

נפש יוסף

858864/1

52397/4

פרידליין הינדה

18.4.2000

פרידליין משה
אליהו

עובדיה
מסעוד

26.9.1980

עובדיה מימון

858874/1

עובדיה ימנה

1.9.1980

עובדיה מימון

53800/2

פרידליין שלום
ספנסר

20.2.2001

פרידליין משה
אליהו

858194/1

לוי אילן

19.3.2011

לוי ירדנה

858502/1

לוי סעידה

4.4.2010

לוי אלברט

853630/1

דהרי חיים

15.4.2005

מוזס רינה

858672/1

סלע אהובה

19.3.2011

סלע דוד

853632/1

דהרי רומיה

11.2.2011

מוזס רינה

858425/1

852422/1

גטא מרגלית

16.9.2010

חכמו ירדנה

זפרוצקי
פאיגה

18.8.2010

קודינסקי
ויקטוריה

852443/1

אפשטיין פולינה 15.4.2011

אפשטיין אנה

854684/1

כהן פורטונה

14.11.2010

כהן פנחס

852640/1

ברויטמן מייליך

18.12.2010

ברויטמן
סולומון

854767/1

ציייט אליסה
לאורה

30.3.2008

ציייט דוד
אלחנדרו

852644/1

משעלי יוסף

27.1.2009

משעלי תמר

854417/1

852833/1

בוחבוט מזל

8.5.2011

בוחבוט עמרם

אלגרבלי
אברהם

8.2.2001

אלגרבלי דניז

853030/1

קליין יוכבד

23.12.2009

קליין צפור

854222/1

סולומון אסתר

6.2.2011

סולומון פרץ

854320/1

חדד מרדכי

10.5.2011

כהן רבקה

852524/1

טטרובסקי
אלה

13.11.2009

טטרובסקי
גריגורי

בית הדין הרבני האזורי ב ב א ר ש ב ע

852565/1

פטרבורגסקי
שרול

16.8.2007

דזיורינסקי אנה

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

852636/1

אלוש ציון

17.4.2011

אלון חיים

852737/1

סגל אלה

23.6.2010

סגל פנחס

852844/1

בנעים אהרן

13.2.2011

בנעים רחל

כ״ה באייר התשע״א ) 29במאי (2011
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

הודעות

מסי
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

853115/1

אסרף יניב

12.5.2011

אסרף שלומית

853248/1

אסולין יעקב

20.4.2011

אלחדאד
אסולין מרים

פישלוביץ
רוזה

25.4.2011

יפרח פנינה

21.1.2007

בטיטו שלמה

22.1.2011

נגבקאר מלכה

855696/1

רובין יוסף

15.7.2000

רובין אהרון

855712/1

רובין טוני

4.2.2010

רובין אהרון

855854/1

גרינפלד יצחק

7.5.2011

גרינפלד תמרה

853284/1

855791/1

וינטראוב
פיליפ

18.4.2011

וינטראוב
אברהם

853731/1

בטיטו שאול

855872/1

יאדאקיבוטה
שמחה

16.3.2011

ואדאקיבוטה
אהרון

853806/1

פלקר מרים

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

60 1 5

) (3שם האגודה :כנרת אחזקות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.

תאריך

מסי
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

853829/1

וולף איבט

14.2.2011

853869/1

שלמה חביבה

23.3.2011

שם המבקש/ת
אקרמן רינה
שיינדל
שלומי יפה

ג׳ בסיוון התשע״א ) 5ביוני (2011
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מסי
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

מסי האגודה.57-005497-3 :
המען :כנרת )קבוצה( ,ד״נ עמק הירדן .15118
תאריך רישום :ט״ו בתמוז התשע״א ) 17ביולי .(2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (4שם האגודה :פרי ההר  -אגודה שיתופית חקלאית
לאספקת מים בגוש חלב בע״מ.
מסי האגודה.57-005498-1 :
המען :ת״ד  ,50גוש חלב .13872
תאריך רישום :ט״ו בתמוז התשע״א ) 17ביולי .(2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
ט״ו בתמוז התשע״א ) 17ביולי (2011

ש ם המבקש/ת

856521/1

שפרנסקי
זיוזפינה

22.5.2011

שפרנסקי
מיכאל

855609/1

פולונואר
ולדימיר

24.5.2006

פולונואר גנדי

854853/1

גורליק מרד

28.4.2011

גורליק אלה

854126/1

הרשליקוביץ
חיים

13.5.2011

קופ אסתר

853856/1

לוי פנינה
רוחמה

6.9.2008

לוי רזיאל

858455/1

זיטניצקי
בתיה

18.4.2011

ציק אלה

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ו ת ע ל שינוי סיווג א ג ו ד ו ת
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :קיבוץ מנרה.
מסי האגודה.57-000419-2 :
המען :מנרה ,ד״נ הגליל העליון .12165
תאריך רישום :י״ג בחשוון התש״א ) 14בנובמבר .(1940
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.

ט״ז בתמוז התשע״א ) 18ביולי (2011
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

) (2שם האגודה :קיבוץ הר עמשא.
מסי האגודה.57-002824-1 :
המען :הר עמשא ,ד״נ הר חברון .90403

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ו ת ע ל רישום א ג ו ד ו ת שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :קרן המילואים של קיבוץ בית אורן  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מסי האגודה.57-005495-7 :
המען :בית אורן .30044
תאריך רישום :ג׳ בתמוז התשע״א ) 5ביולי .(2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :אילור  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מס׳ האגודה.57-005496-5 :
המען :אילות ,ד״נ חבל אילות .88805
תאריך רישום :ג׳ בתמוז התשע״א ) 5ביולי .(2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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תאריך רישום :י״ד באדר התשמ״ג ) 27בפברואר .(1983
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :כפר שיתופי.
ט׳ בתמוז התשע״א ) 11ביולי (2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ה ע ל שינוי שם א ג ו ד ה
השם הקודם :קיבוץ הר עמשא.
השם החדש :הר עמשא  -כפר שיתופי להתיישבות חקלאית
בע״מ.
מסי האגודה57-002824-1 :
מיום :ט׳ בתמוז התשע״א ) 11ביולי .(2011
ט׳ בתמוז התשע״א ) 11ביולי (2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

ביטול רישום א ג ו ד ה שיתופית
הואיל וביום  8.12.2010ניתן צו לפירוק האגודה :המערה -
אגודה שיתופית חקלאית בע״מ ,מס׳ אגודה  ,57-004445-3וצו
זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,6180התשע״א ,עמ׳  ,1843והואיל
והפירוק הנ״ל הושלם ביום  ,12.7.2011ניתנת בזה הודעה כי
רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה
שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
י׳ בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ה ח ל פ ת מפרק
בעניין :חברי ברקת אגודה שיתופית חקלאית בע״מ )להלן -
האגודה( )תיק מס׳ ,(57-004317-4
ובעניין :החלפת מפרק.

בהתאם לסעיפים  (2)46ו־ 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ט״ז בתמוז התשע״א ) 18ביולי (2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ו ת א ל ה מ ת פ ר ס מ ו ת ב א ח ר י ו ת המודיעים ואין
בפרסומן משום מ ת ן ת ע ו ד ה ע ל נכונותן

טרימטק ב ע ״ מ
)ח״פ (51-349632-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ״ד ,1984-אני מבטל בזה את מינוי המפרק עו״ד
איתן מימוני ,ממשרד מימוני שלוש ושות׳ ,רח׳ החשמונאים ,100
תל־אביב-יפו  ,61201וממנה במקומו את עו״ד דוד אלבז ,מרח׳
מקור חיים  ,35ירושלים .93465

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל דיגי ,ת״ז ,56750581
מרח׳ ברקת  ,9זכרון יעקב ,למפרק החברה.

צו הפירוק ניתן ביום  ,24.5.2011ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,6257התשע״א ,עמ׳ .5180
ג׳ בתמוז התשע״א ) 5ביולי (2011

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.

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,1.12.2011בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צווי פירוק לפי סעיף  46ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת
השיתופיות ,מינוי מפרקים ו ה ו ד ע ו ת לנושים

גילי דיגי ,מפרק

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה ע ל פירוק האגודות:
) (1איגוד  -אג״ש לעיבוד ,הספקה ושיווק בשר בת״א וערי
הסביבה בע״מ ,מס׳ האגודה.57-002391-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד חגי קרן ,מרח׳ ספינת
אגוז  ,3זכרון יעקב .30900
) (2גידולי און  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ ,מס׳ האגודה:
.57-004493-3
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד בעז נאור ,ממשרד
בעז נאות ושות׳ ,רח׳ הרברט סמואל  ,44ת״ד  ,3555חדרה
.38362
) (3בר יהודה  -אגודה שיתופית לחקלאות בע״מ ,מס׳ האגודה:
.57-005136-7
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד יורם בורלא ,מרח׳
כנפי נשרים  ,24ת״ד  ,34091ירושלים .91340
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ״ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ״ל.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

א.א.ק .יבנה תיווך נ ד ל ״ ן ב ע ״ מ
)ח״פ (51-278878-7
)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  ,11.10.2011בשעה  ,19.00ברח׳ מעלה הזיתים
 ,798ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה לוי ,מפרק
נגריית ה ש ו מ ר ו ן
)ח״פ (51-078321-9
)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  ,9.10.2011בשעה  ,14.30בדרך מנחם בגין ,7
קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיקם חרל״פ ,עו״ד ,מפרק

החברה עו״ד מור סוויל ,רח׳ מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרון לוקץ ,מפרק

קורנת-קיי י ע ו ץ מדיניות וניהול מ ע ר כ ו ת ב ע ״ מ
אחזקות וניהול ב י ת ה ע מ ק ב ע ״ מ

)ח״פ (51-347281-1
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-190537-4

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  ,15.10.2011בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
י .זלצמן ,גילת ,קנולר ,גראוס ,סלומון ושות׳ ,רח׳ לינקולן  ,20תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,12.00במשרדי עורכי
דין לאמעי סידר רהט צידון פינק ,דרך השלום  ,53גבעתיים
 ,53454לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ד״ר דני קורן ,מפרק
ראובן רותם ,עו״ד ,מפרק
פרומה פ ת ר ו נ ו ת יצירתיים ב ע ״ מ
מודלים ג מ ל ב ע ״ מ

)ח״פ (51-267999-4
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-251779-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,19.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי בא כוח
החברה עו״ד מור סוויל ,רח׳ מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)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  ,9.10.2011בשעה  ,10.00בדרך מנחם בגין ,7
קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי מימרן ,מפרק

עמיקם חרל״פ ,עו״ד ,מפרק

איי.טי.וי.סי .יזמות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-274872-4
)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  ,19.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי בא כוח
החברה עו״ד מור סוויל ,רח׳ מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עדי מימרן ,מפרק
א  .ל ו ק ץ אחזקות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-388773-7

מודלים חיתום ב ע ״ מ
)ח״פ (51-238226-8
)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  ,9.10.2011בשעה  ,10.30בדרך מנחם בגין ,7
קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיקם חרל״פ ,עו״ד ,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  ,19.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי בא כוח
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מודלים ה ש ק ע ו ת ע ו ל מ י ב ע ״ מ
)ח״פ (51-370605-1
)בפירוק מרצון(
התשע״א10.8.2011 ,
 ,6278י׳
ילקוט
באבסופית
אסיפה
הפרסומיםכינוס
הודעה בדבר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

הנ״ל תתכנס ביום  ,9.10.2011בשעה  ,11.00בדרך מנחם בגין ,7
קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ״ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,9.00ברח׳ אבן גבירול ,58
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיקם חרל״פ ,עו״ד ,מפרק

חיה רינון ,עו״ד ,מפרקת

ציקליסט ת ו כ נ ה ב ע ״ מ

איריס  -ה ל ר יהלומים ב ע ״ מ

)ח״פ (51-393923-1

)ח״פ (51-300695-7

)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  ,20.9.2011במשרד עו״ד דוד מלניק ,רח׳ החשמל
 ,18תל 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  ,20.9.2011במשרד עו״ד דוד מלניק ,רח׳ החשמל
 ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב גז ,מפרק

גיורא בביוב ,מפרק

אל.אי.אס .יהלומים ב ע ״ מ

יוגה פ ר א נ ה ב ע ״ מ

)ח״פ (51-129150-2

)ח״פ (51-425351-7

)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  ,20.9.2011במשרד עו״ד דוד מלניק ,רח׳ החשמל
 ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,9.00בשדרות בן גוריון  ,79תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי רובין ,מפרק

ראם הראובני ,מפרק

ב ר  -יונה יזמות טכנולוגיות ב ע ״ מ

ע ד י ח ב ר ה לדיג ב ע ״ מ

)ח״פ (51-295825-7

)ח״פ (51-355158-0

)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  ,20.9.2011במשרד עו״ד דוד מלניק ,רח׳ החשמל
 ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,9.00ברח׳ וינגייט  ,5קרית
אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בר יונה ,מפרק

מזל יחזקאל ,מפרקת

אופק אדיר ) (2000ב ע ״ מ

דורון אריזות ב ע ״ מ

)ח״פ (51-290944-1

)ח״פ (51-348855-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,
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הנ״ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,9.00ברח׳ המלאכה  ,1אור
יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור ציבר ,מפרק

אחים דוידוף קבלנים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-053841-6
)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  ,2.10.2011בשעה  ,9.00ברח׳ הציונות ,9
גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד דוידוף ,מפרק

ג ל א ו ר פוטוניקה ל ת ק ש ו ר ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-296898-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברי לבנפלד ,מרח׳ ריבלין
 ,22ירושלים  ,94240טל׳  ,02-6239200למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,15.1.2012
בשעה  ,12.00במשרד עו״ד יגאל ארנון ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ברי לבנפלד ,מפרק

מ א י שיווק תוויות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-260057-8
)בפירוק מרצון(

ברייסברידג׳ ניהול ב ע ״ מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-430666-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,9.00ברח׳ שילה  ,21רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אחיסף פוזס ,מבניין
המגדל ,קומה  ,16הגן הטכנולוגי ,מלחה ,ת״ד  ,2319ירושלים ,91022
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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,10.00במשרד רשף את שיף ,עורכי דין ,בכתובת הנ״ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יוסף מועלם ,מפרק

פי די איי א ח ז ק ו ת י ש ר א ל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-368147-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל קופרמן ,מרח׳ יפו
 ,97/822ירושלים ,טל׳  ,02-6234587למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,24.11.2011
בשעה  ,10.00אצל חברתון בע״מ ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
רחל קופרמן ,מפרקת
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אחיסף פוזס ,עו״ד ,מפרק
זוהר א ו ר א ל  2000בניה פיתוח ויזום ב ע ״ מ
)ח״פ (51-299213-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהר חישמטיה ,מרח׳
בנה ביתך  ,42שלומי ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
זוהר חישמטיה ,מפרק

ת.ט ג ג ו ת ל ע ד קונסטרקשיין ב ע ״ מ
)ח״פ (51-256353-7
)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  ,11.9.2011בשעה  ,16.00אצל אייל טוהר,
ברח׳ אביזוהר  ,1לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל טוהר ,מפרק

א ו ל פרטס ב ע ״ מ
)ח״פ (51-275193-4

ד״ר רוני בנבנישתי ב ע ״ מ

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח׳ בגין
 ,5/3יהוד  ,56478טל׳  ,052-2314484למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,1.12.2011בשעה
 ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח״פ (51-328570-0

צביקה גרוס ,מפרק

ב א ו ל י נ ג קריון סנטר פרי  2002ב ע ״ מ
)ח״פ (51-319814-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי פרי ,ת״ז ,054138292
מרח׳ בן גוריון  ,95קרית מוצקין ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,1.12.2011
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי פרי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

)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  ,11.9.2011בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח׳
העצמאות  ,9חיפה ,,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר שורק ,עו״ד ,מפרק
מרטין רוסקין ב ע ״ מ
)ח״פ (51-237367-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יונתן דה פריס ,מרח׳
ז׳בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יונתן דה פריס ,עו״ד ,מפרק
תות ב נ נ ה ב ע ״ מ
)ח״פ (51-280761-1
)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  ,11.9.2011בשעה  ,10.00ברח׳ שינקין  ,65תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן מנור ,מפרק

6021

לור להשקעות בע״מ
)ח״פ (51-026266-0

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוסף גבורה ,רו״ח ,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  ,12.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח׳
הרצל  ,17אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון ששון ,מפרק

מדיטרינה מדיקל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-348953-4
)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  ,15.9.2011בשעה  ,12.00ברח׳ נח מוזס ,13
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל גלר ,עו״ד ,מפרקת

ניסנית ח ב ר ה ל ה ש ק ע ו ת ובניה ב ע ״ מ

דלק  -אנרגיה ב י נ ל א ו מ י ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-386285-4
)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  ,18.9.2011בשעה  ,9.00אצל דלק מערכות אנרגיה
בע״מ ,רח׳ אבא אבן  ,12בניין ס ,קומה  ,9הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסף גבורה ,רו״ח ,מפרק

בטנס אינטרטיימנט ב ע ״ מ
)ח״פ (51-389936-9
)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  ,20.9.2011בשעה  ,10.00ברח׳ תובל  ,5תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב שעשוע ,מפרק

)ח״פ (51-189078-2
)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  ,18.9.2011בשעה  ,12.00בדרך בר יהודה ,147
נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך סירוטה ,רו״ח ,מפרק

דלק  -אנרגיה ב י נ ל א ו מ י ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-386285-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יוסף גבורה ,ת״ז
 ,027790997מרח׳ אבא אבן  ,12בניין ס ,קומה  ,9הרצליה פיתוח,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
6022
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

מוטוגאדגיט ב ע ״ מ
)ח״פ (51-359814-4
)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  ,25.9.2011בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח׳ קרן
היסוד  ,15כפר שמריהו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביטל פוטרמן ,עו״ד ,מפרקת

שי שטינברג ה נ ד ס ה א ז ר ח י ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-333871-5
)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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

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

הפלמ״ח  ,1אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישעיהו שטינברג ,מפרק

מתי צרפתי ,מפרק

בסטלינק ב ע ״ מ

אזורית תיירות ונופש ב ע ״ מ

)ח״פ (51-346532-8

)ח״פ (51-210627-9

)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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
שדרות אילות  ,1אילת ,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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,שד׳
התמרים  ,1אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלזם נגה לילית מתי ,מפרקת

צביקה מילר ,מפרק

א ר י א ן ציוד צ ל י ל ה ו מ ז כ ר ו ת ב ע ״ מ

אי.די.אס ב ע ״ מ

)ח״פ (51-179349-9

)ח״פ (51-412456-9

)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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח׳ מדיין  ,189/2אילת ,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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח׳ ששת הימים  ,285אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאן דוסט ,מפרק

אריאל שאואט ,מפרק

י.ח.א חוף הים א י ל ת ב ע ״ מ

א .נ ב ל ב ע ״ מ

)ח״פ (51-308717-1

)ח״פ (51-287283-9

)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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח׳ רקפת  ,11אילת ,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  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח׳ ירדן  ,4/9אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק חאוזי ,מפרק

יצחק דקל ,מפרק

א.ו.צ .מ צ ה ב ע ״ מ

טנשין  -קאי זן דוזיו ל י ש ר א ל ב ע ״ מ

)ח״פ (51-299119-1

)ח״פ (51-230391-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח׳

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,25.9.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,
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רח׳ שפן הסלעים  ,5אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח עופר ישראל ,ת״ז
 ,052231875מרח׳ הציונות  ,121אשדוד ,למפרק החברה.

רון בנימין ,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.

קל  -דק טכנולוגיות )  9 9 6ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-239456-0
)בפירוק מרצון(

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עופר ישראל ,רו״ח ,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  ,26.9.2011בשעה  ,16.00במשרדי עו״ד בעז נאור,
רח׳ הרברט סמואל  ,44בית יואב ,קומה ג ,חדרה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רונן משה ,עו״ד ,מפרק

ס .בבדי  2007ב ע ״ מ

ק.ר.אן .ת כ נ ו ן וביצוע ב ע ״ מ
)ח״פ (51-211035-4
)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  ,2.10.2011בשעה  ,16.00ברח׳ הציונות
 ,121אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח״פ (51-401110-5
)בפירוק מרצון(

עופר ישראל ,רו״ח ,מפרק

הודעה בדבד בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,27.9.2011בשעה  ,18.00בכפר בענה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
סמיד בבדי ,מפרק

קודאל דודגי ב ע ״ מ
)ח״פ (51-344949-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,16.00ברחי הגליל ,6
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שדגא פלד ,מפרק

קומרגו ב ע ״ מ
)ח״פ (51-314402-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס אמור ,ת״ז
 ,067659425מרח׳ האזוב  ,6/26גילה ,ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מוריס אמור ,מפרק

קומרגו ב ע ״ מ
)ח״פ (51-314402-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ק.ר.אן .ת כ נ ו ן וביצוע ב ע ״ מ
)ח״פ (51-211035-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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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  ,2.10.2011בשעה  ,16.00ברח׳ האזוב ,6/26
גילה ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוריס אמור ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,6278יי באב התשע״א10.8.2011 ,

ח ד הבניה פרויקטים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-341596-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא חמיאס ,ת״ז ,039248265
מרח׳ העצמאות  ,25/2עכו ,למפרק החברה.

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליצור דיבון ,עו״ד ,מפרק

א.ח .ה ד ב ר ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-321403-1
)בפירוק מרצון(

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

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  ,3.10.2011בשעה  ,9.30ברח׳ נורית  ,14חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חיים בודן ,מפרק

ח ד בניה פרויקטים ב ע ״ מ

אווז אפור ב ע ״ מ

)ח״פ (51-341596-8

)ח״פ (51-336421-6

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

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,14.00ברח׳ העצמאות
 ,25/2עכו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,4.10.2011בשעה  ,10.00אצל הרצוג ,פוקס ,נאמן
ושות׳ ,עורכי דין ,בית אסיה ,רח׳ ויצמן  ,4תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גיא חמיאס ,מפרק

אשר דובב ,עו״ד ,מפרק

חנס הולדינגס ב ע ״ מ
)ח״פ (51-275503-4
)בפירוק מרצון(

ב.ז דיזל ר מ ל ה ב ע ״ מ

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  ,27.9.2011בשעה  ,10.00ברח׳ קשאני אליעזר
 ,8/28תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב חנס ,מפרק

)ח״פ (51-175686-8
)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  ,5.10.2011בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח׳
קלאוזנר  ,7רמלה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זערור באסם ,מפרק

עו״ד א .דיבון  -ח ב ר ת מ ד ף מס׳  6ב ע ״ מ

אגרואס ב ע ״ מ

)ח״פ (51-167030-9

)ח״פ (51-408698-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,27.9.2011בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח׳
עליאש 8ד ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

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  ,6.10.2011בשעה  ,10.00אצל עו״ד תדהר
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ששון ,רח׳ יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אסף ארד ,מפרק

קבוצת א ח ד מאוחד בע״מ
)ח״פ (51-423007-7
)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  ,6.10.2011בשעה  ,10.00אצל עו״ד יעקב אברהמס,
רח׳ יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ישראל אירנשטיין

עמי אלה

שקף כ ר מ י א ל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-172954-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ברוך סירוטה ,מדרך
בר יהודה  ,147נשר ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ברוך סירוטה ,רו״ח ,מפרק

מפרקים
מ כ ל ל ת פתח־תקוה בע״מ
)ח״פ (51-263365-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,6.10.2011בשעה  ,10.00אצל עו״ד יעקב אברהמס,
רח׳ יפו  ,97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרדכי בושרי ,מפרק

קל החזרי מס ופיננסים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-433634-6
)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  ,7.10.2011בשעה  ,9.00ברח׳ שמואל הנגיד
 ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר בן שלמה ,מפרק

6026

שקף קריות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-209537-3
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ברוך סירוטה ,מדרך
בר יהודה  ,147נשר ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ברוך סירוטה ,רו״ח ,מפרק

שיקופית  9 9 9 ) 2000ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-279292-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ברוך סירוטה ,מדרך
בר יהודה  ,147נשר ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ברוך סירוטה ,רו״ח ,מפרק

יותמר יזמות ושירותי ניהול ) (2004ב ע ״ מ
)ח״פ (51-359549-6
)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  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,בשעה  ,17.00במשרד
המפרק ,רח׳ לוינסון  ,12גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן ליטמן ,עו״ד ,מפרק

שיקופית  2000כ ר מ י א ל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-296933-8

ש ו מ ר דרך ב ע ״ מ

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ברוך סירוטה ,מדרך
בר יהודה  ,147נשר ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום ,27.11.2011
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ״ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ברוך סירוטה ,רו״ח ,מפרק

)ח״פ (51-367535-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מזרחי ,ממושב
שעל ,רמת הגולן ,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.
שלמה מזרחי ,מפרק
ויגור ת ע ש י ו ת ו ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ

יוני ב .ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ
)ח״פ (51-391459-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( ו־ 338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד סיגלית שאלתיאל,
ת״ד  ,6864ירושלים  ,91068טל׳  ,052-3822224למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,1.12.2011בשעה
 ,13.00במשרד עו״ד ונוטריון פוסטרנק ,רח׳ קינג ג׳ורג׳  ,17ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
סיגלית שאלתיאל ,עו״ד ,מפרקת
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

)ח״פ (51-016678-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמנון גולן ,ת״ז
 ,003898764מרח׳ ויצמן  ,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.
אמנון גולן ,עו״ד ,מפרק
מ ש כ ן נ ע מ ה שירותים סיעודיים ב ע ״ מ
)ח״פ (51-446196-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
החברות
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת 6027
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת גוטליב ,מת״ד ,5035
בת ים ,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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד גלקר ,מרח׳ הבנים
 ,15נס ציונה ,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.
אלדד גלקר ,מפרק

ענת גוטליב ,מפרקת
ספיימוביל ב ע ״ מ
בי  -נטורל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-405127-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רונן ליבוביץ ,מרח׳
בלוך  ,48תל אביב ,טל׳  ,03-5624456למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-435541-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם יעבץ ,מרח׳ ניסים
אלוני  ,16תל־אביב-יפו  ,62919למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
נעם יעבץ ,מפרק

רונן ליבוביץ ,עו״ד ,מפרק
לופי דויטקס ב ע ״ מ
אי.אס .אביזרי חינוך ב ע ״ מ
)ח״פ (51-148690-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שרון איינהורן אפרתי,
מרח׳ סוקולוב  ,48רמת השרון ,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.
שרון איינהורן אפרתי ,עו״ד ,מפרקת

צייף  -שיווק ב י נ ל א ו מ י )  9 9 4ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-199417-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
של
6028

)ח״פ (51-241022-6
)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  ,13.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ,רו״ח ,שחר בן אהרון,
מרח׳ לוינסקי  ,39תל 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.
שחר בן אהרון ,עו״ד ,רו״ח ,מפרק

ספיר ה ח ו ש ן ד.נ .מימון ב ע ״ מ
)ח״פ (51-422221-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עופר בן צבי ,ת״ז
ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,

 ,025200817אצל משרד אליעזר קינדרמן עורכי דין ,רח׳ שוהם
 ,5רמת גן  ,52521למפרק 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.
עופר בן צבי ,עו״ד ,מפרק

אי.אמ.סי מניה פיקוד ובקרה ב ע ״ מ
)ח״פ (51-134700-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהושע סגל ,מרח׳
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

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

ויסטה פורטל ב ע ״ מ
)ח״פ (51-293447-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכנסדר מנדלב ,מרח׳
הרצל  ,81פתח 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.
אלכסנדר מנדלב ,מפרק

ש ש ע ש ר ה פלוס ב ע ״ מ
יהושע סגל ,עו״ד ,מפרק

כ.ח .הידרו שרותים צפון )  9 8 6ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-110424-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אריאל פלביאן ,משד׳
פל-ים  ,16חיפה ,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.
אריאל פלביאן ,עו״ד ,מפרק

איי .די .סק טכנולוגיות ב ע ״ מ
)ח״פ (51-418470-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמרי אמיר שגיב ,מדרך
החברה10.8.2011.
התשע״א,
פרדס־חנה-כרכור,באב
פיק״א,הפרסומים  ,6278י׳
ילקוט
למפרק

)ח״פ (51-063431-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל ברוך ,מדרך יפו ,25
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.
ישראל ברוך ,מפרק
רב טקטיקן ב ע ״ מ
)ח״פ (51-241702-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רם אבידן ,ממשרד
עו״ד שלמה כהן ושות׳ ,צמח מפעלים אזוריים ,בניין המועצה
האזורית ,ד״נ עמק הירדן  ,15132למפרק 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רם אבידן ,עו״ד ,מפרק

א ב ר ל ייעוץ ופיתוח ב ע ״ מ
)ח״פ (51-317376-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל הראל ,ממושב באר
טוביה ,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.

כ.ח .הידרו שרותים צפון )  9 8 6ו ( ב ע ״ מ
)ח״פ (51-110424-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אריאל פלביאן ,משד׳
פל-ים  ,16חיפה ,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.
אריאל פלביאן ,עו״ד ,מפרק

סונטה ב י ל ד י נ ג אנטרפרייזס ב ע ״ מ
ישראל הראל ,מפרק

אל .אל .מ ע ר כ ו ת מ י ד ע ב ע ״ מ
)ח״פ (51-146627-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון שוורץ ,מרח׳ השדות
 ,1רמת 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.
אמנון שורץ ,מפרק

)ח״פ (51-137476-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם ברגר ,ת״ז ,50201391
אצל משרד עו״ד דוד א׳ קדישביץ ,רח׳ ארלוזורוב  ,68תל 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.
אבירם ברגר ,מפרק

יוקלר שירותי דרך ו ה ס ע ד ה ב ע ״ מ

ה.א .שיטות וציוד רפואי ב ע ״ מ

)ח״פ (51-427710-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מוטי אלוש ,מרח׳
הולנד  ,13ת״ד  ,2407עפולה  ,18371למפרק החברה.

)ח״פ (51-149333-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאני גרוס ,ת״ז ,012800256
אצל משרד עו״ד דוד א׳ קדישביץ ,רח׳ ארלוזורוב  ,68תל אביב,
למפרקת החברה.

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

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.
פאני גרוס ,מפרקת

6030
המחיר  29.16שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,6278י׳ באב התשע״א10.8.2011 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפים הממשלתי

