רשומות

ילקוט הפרסומים
6292
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עמוד
הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק
הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

6466
6466

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי
לוויין

6466

הודעות על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים
ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל

6466
6466

הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של משרד
המשפטים
הודעה על גמר כהונתה של שופטת

6467
6467

מינוי רשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית 6467
מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
וחוק בתי דין מינהליים

6467

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק
6468

העברת סמכויות לפי חוק כלי הירייה

6468

מינוי ממונים לעניין ערר לפי החוק האמור

6468

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות

6468

הודעה על מינוי נציגי שר הבריאות במועצת מגן
דוד אדום
מינוי נציגת שר הבריאות במועצת מגן דוד אדום

6469
6469

הודעה על מינוי נציג מעבידים בוועדת מקצוע
ארצית להצלה

6469

הודעות על מינוי חברה בוועדה המייעצת לפי תקנות
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( 6470
הודעה על מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

6470

מינוי ועדת ערר לפי חוק נתיבים מהירים

6470

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
6470
תיקון מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  -מחוז הגליל
מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח

6470

6470
6470

מינוי חבר ועדה וממלאי מקומו לפי חוק הרופאים
הווטרינרים
מינוי מפקח לפי פקודת מחלות בעלי חיים

6470
6471

מינוי פקח לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
תיקון ההודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות
הרוקחים )תכשירים(

6471
6471

הודעה על החלטות ועדת המנויים בדבר חילופי
חברים בבתי הדין המשמעתיים המחוזיים לפי
חוק לשכת עורכי הדין

הנכים )תגמולים ושיקום( וחוק בתי דין מינהליים6467 ..
אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד :הממשלה

עמוד

6471

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא
בעלי חיים(
הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא
ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(

6471
6472

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים
)יבוא בשר(

6472

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה6472 ...
הסמכת פקחים בעיריית טבריה
6472
הסמכת פקח במועצה האזורית גזר

6472

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

6473

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה

6481

הודעות מאת הציבור

6512

תיקון טעות

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק

הטבע והגנים הלאומיים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח1998-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-י )להלן  -החוק( ,הוסיפה
הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק  ,ולפיכך תחת הכותרת ״משרד ראש הממשלה״ ,אחרי
פרט ״44ג .מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את
השימוש העולמי בנפט בתחבורה״ ,שבתוספת האמורה יבוא:
2

״44ד .מנהל היחידה לשירות הממשלתי לציבור״.
כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-1173
צבי האוזר

מזכיר הממשלה
1

2

הודעה על מינוי חברה במליאת הרשות לשמירת

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה ,בהתאם לסעיף )13א(
לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח1998-י )להלן  -החוק( ,ולפי המלצת השר
להגנת הסביבה ,מינתה הממשלה את שרה בלה גליל ,ת״ז
 , 048501530לחברת מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ,כחברה מומחית המתמנה לאחר התייעצות עם
מוסדות מדעיים ,שיש להם עניין במדעי הטבע ,בהגנת הטבע
ושימורו ,לתקופת כהונה נוספת של  4שנים.
2

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-474

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
י״פ התשס״ח ,עמי  ;3520התשס״ח ,עמי  ;(4532) 3978התשס״ט,

ס״ח התשנ״ח ,עמי .202
י״פ התשס״ז ,עמי .3343

1

2

עמי  ;2965התש״ע ,עמי  128ועמי  ;3230התשע״א ,עמי ,1270
עמי  ,2402עמי  ,4832עמי  5165ועמי .5852

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,כי הממשלה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף 76ג)(10
לחוק האמור ,אישרה תכנית לתשתית לאומית  -תת״ל 29א -
תחנת כוח דליה אנרגיות.
כ״ב בתמוז התשע״א ) 24ביולי (2011

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ״ב1982-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי הצעת שר
התקשורת ,בהתאם להוראת סעיף 6ב לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ״ב1982-י ,את אלי דוקורסקי לחבר במועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,נציג ציבור ,לפי המלצת מרכז
השלטון המקומי ,במקום חנה קובל .
2

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011

)חמ (3-697
צבי האוזר

)חמ (3-1990
צבי האוזר

מזכיר הממשלה
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

מזכיר הממשלה
ס״ח התשמ״ב ,עמי  ;218התשמ״ו ,עמי  ;224התשס״ג ,עמי .530

1

י״פ התשס״ז ,עמי .810

2

הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים

ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ״ח1998-

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה ,בהתאם לסעיף  13לחוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ״ח1998-י )להלן  -החוק( ,ולפי המלצת השר להגנת
הסביבה ,מינתה הממשלה את האנשים ששמותיהם נקובים
להלן ,לחברי מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים,
לתקופת כהונה של  4שנים:
נציג הקרן הקיימת לישראל :עמרי בונה ,ת״ז ,053448627
במקום אהוד יתום .
2

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט1959-י ,ובהתייעצות עם מנהל רשות
מקרקעי ישראל ,שלו נתונה הסמכות של נציב שירות המדינה
בכל עניין הנוגע לרשות ולעובדיה ,לפי סעיף )2ב() (2לחוק
רשות מקרקעי ישראל ,התש״ך , 1960-אנו מטילים על רונן
כהן שור ,ת״ז  ,59178988למלא את תפקיד מנהל רשות מקרקעי
ישראל כממלא מקום ,לתקופה נוספת  ,מיום טי באלול התשע״א
) 8בספטמבר  (2011עד יום חי בתשרי התשע״א ) 6באוקטובר
 (2011או עד מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל של קבע ,לפי
המוקדם מביניהם.
2

3

נציג החברה להגנת הטבע :משה פקמן ,ת״ז ,059167437
במקום גרשון פלג .

חי באלול התשע״א ) 7בספטמבר (2011

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011

)חמ (3-367

3

)חמ (3-474

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

צבי האוזר

אריאל אטיאס

יובל שטייניץ

שר הבינוי והשיכון

שר האוצר

מזכיר הממשלה
ס״ח התשנ״ח ,עמי .202

1

י״פ התש״ע ,עמי .4614

2

י״פ התשס״ה ,עמי .4184

3

6466

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
ס״ח התש״ך ,עמי  ;57התשע״א ,עמי .756
י״פ התשע״א ,עמי .5788
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

קלרה שניידרמן ,ת״ז  - 012286936רופאה מוסמכת;

הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של

יואלה שרון ,ת״ז  - 07613565חברה אחרת.

משרד המשפטים

תוקף המינוי לשלוש שנים.

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט , 1959-ולאחר התייעצות עם נציב
שירות המדינה ,הטלתי את מילוי תפקיד המנהל הכללי של
משרד המשפטים ,על רונן גורביץי ,סגן מנהל כללי בכיר למינהל
ומשאבי אנוש ,מעת צאתו של המנהל הכללי לחוץ לארץ ,ביום
אי באב התשע״א ) 1באוגוסט  (2011עד יום י״ד באב התשע״א
) 14באוגוסט  ,(2011ועל מלכיאל בלס ,משנה ליועץ המשפטי
לממשלה ,מיום ט״ו באב התשע״א ) 15באוגוסט  (2011עד יום
כ״ב באב התשע״א ) 22באוגוסט  (2011או עד שובו של המנהל
הכללי מחוץ לארץ ,לפי המוקדם.
1

כ״ד בתמוז התשע״א ) 26ביולי (2011
)חמ (3-56

יעקב נאמן

שר המשפטים
הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י1950-י )להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני מאריך
את מינויו של רוברט פינאלי  ,ת״ז  - 075584912רופא מוסמך,
לחבר בוועדות ערעור לפי החוק האמור ,במחוז הדרום ,החל
ביום לי בתשרי התשע״ב ) 28באוקטובר .(2011
2

3

יעקב נאמן

שר המשפטים
1

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-321

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשע״א ,עמי .7
הודעה על גמר כהונתה של שופטת

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-321

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

יעקב נאמן

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד , 1984-אני מודיע על גמר כהונתה של שרה ברוש,
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ,ביום כ״ב בתמוז
התשע״א ) 24ביולי  (2011עקב פרישתה לגמלאות.

שר המשפטים

1

1

2

3

גי באב התשע״א ) 3באוגוסט (2011

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור

)חמ (3-60
יעקב נאמן

שר המשפטים
1

ס״ח התש״י ,עמי .162
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
י״פ התשס״ט ,עמי .411

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י) 1950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני מאריך
את מינויו של חנן מוניץ ,ת״ז  , 03801255לחבר בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז המרכז ,החל ביום כ״ז באלול התשע״א )26
בספטמבר .(2011
1

מינוי רשם גורמים מאשרים
לפי חוק חתימה אלקטרונית ,התשס״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א( לחוק חתימה אלקטרונית,
התשס״א , 2001-אני ממנה את יורם הכהן ,ת״ז ,056700479
לרשם גורמים מאשרים ,במקומו של עמית אשכנזי ,החל ביום
י״א באלול התשע״א ) 10בספטמבר .(2011

2

3

1

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-4342

1

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-321
יעקב נאמן

שר המשפטים

יעקב נאמן

1

שר המשפטים

2

ס״ח התשס״א ,עמי .210

3

ס״ח התש״י ,עמי .162
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
י״פ התשס״ח ,עמי .3982

מינוי חברות לוועדת ערעור

מינוי חברות לוועדת ערעור

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

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש״י) 1950-להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני ממנה את הרשומות
מטה לחברות בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
התשי״ט] 1959-נוסח משולב[ )להלן  -החוק( ,וסעיף  5לחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני ממנה את הרשומות מטה
לחברות בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום:

1

2

1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

1

2

1

2

ס״ח התשי״ט ,עמי  ;276התש״ן ,עמי .20
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
6467

קלרה שניידרמן ,ת״ז  - 012286936רופאה מוסמכת;

העברת סמכויות

יואלה שרון ,ת״ז  - 07613565חברה אחרת.

לפי חוק כלי הירייה ,התש״ט1949-

תוקף המינוי לשלוש שנים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק כלי הירייה ,התש״ט-
) 1949להלן  -החוק( ,אני מעביר למנהל האגף לרישוי כלי
ירייה במשרד לביטחון הפנים ,את סמכויותי לפי סעיפים ,1

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-323

1

יעקב נאמן

5א)א( 10 ,9 ,ו10-ב)א( לחוק.

שר המשפטים

י״ד באב התשע״א ) 14באוגוסט (2011
)חמ (3-497

הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
]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  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני מאריך
את מינויו של רוברט פינאלי  ,ת״ז  - 075584912רופא מוסמך,
לחבר בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום ,החל ביום
לי בתשרי התשע״ב ) 28באוקטובר .(2011

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים
ס״ח התש״ט ,עמי  ;143י״פ התשע״א ,עמי .3162

1

1

מינוי ממונים לעניין ערר

2

לפי חוק כלי הירייה ,התש״ט1949-

3

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)

1

2

3

ח

3

מ

2

3

-

3

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )12ג (1)(1לחוק כלי הירייה,
התש״ט , 1949-אני ממנה את בעלי התפקידים שבמשרד
לביטחון הפנים ,המפורטים בטור אי להלן לממונים לעניין ערר
לפי הסעיף האמור ,במחוזות המפורטים בטור בי שלצדו:
1

טור אי

יעקב נאמן

(

שר המשפטים
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;276התש״ן ,עמי .20
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
י״פ התשס״ט ,עמי .411

טור בי

מנהל האגף לרישוי כלי ירייה
)להלן  -האגף(

הארכת מינוי חבר בוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
]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  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ״ב , 1992-אני מאריך את מינויו של חנן
מוניץ  ,ת״ז  ,03801255לחבר בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז
המרכז ,החל ביום כ״ז באלול התשע״א ) 26בספטמבר .(2011

כל המחוזות

מנהל תחום רישוי באגף

כל המחוזות

מנהל תחום פיקוח והדרכה באגף

כל המחוזות

מרכז בכיר בקרה

כל המחוזות

מרכז בכיר רישוי ארגונים

כל המחוזות

ממונה )מרכז בכיר( מחוז הצפון

מחוז הצפון

ממונה )מרכז בכיר( מחוז חיפה

מחוז חיפה

ממונה )מרכז בכיר( מחוז המרכז

מחוז המרכז

ממונה )מרכז בכיר( מחוז תל אביב

מחוז תל אביב

ממונה )מרכז בכיר( מחוז ירושלים

מחוז ירושלים

ממונה )מרכז בכיר( מחוז הדרום

מחוז הדרום

1

2

3

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-323
יעקב נאמן
1

2

3

כל מינוי קודם לממונה לעניין ערר  -בטל.

שר המשפטים
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;276התש״ן ,עמי .20
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90
י״פ התשס״ח ,עמי 3982

י״ד באב התשע״א ) 14באוגוסט (2011
)חמ (3-497
יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

אצילת סמכויות

1

לפי חוק-יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק-יסוד :הממשלה  ,אני
אוצל את סמכותי לפי תקנה )3ד( לתקנות כלי הירייה )אגרות
רישיון( ,התשס״ו , 2005-למנהל האגף לרישוי כלי ירייה
במשרד לביטחון הפנים.

ס״ח התש״ט ,עמי  ;143התשנ״ה ,עמי  ;380י״פ התשע״א,
עמי .3162

1

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד1994-

2

1

י״ז באב התשע״א ) 17באוגוסט (2011
)

ח

מ

7

1

-

3

(

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים
1

2

בתוקף סמכותי לפי סעיף )49א() (1לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ״ד , 1994-אני ממנה את פרופי ערן לייטרסדורף
להיות חבר במועצת הבריאות ,כנציג הדיקנים של בתי הספר
לרפואה המוכרים בישראל ,במקום פרופי שאול סופר .
2

ס״ח התשכ״א ,עמי .158

1

ק״ת התשס״ו ,עמי  ;156י״פ התשע״א ,עמי .3162

2

6468

ס״ח התשנ״ד ,עמי .156
י״פ התש״ע ,עמי .2274
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ההודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות תתוקן לפי זה .

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת

3

י״ח באב התשע״א ) 18באוגוסט (2011

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(,
התשנ״ו1996-

)חמ (3-2571
בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות
3

י״פ התש״ע ,עמי .2274
הודעה על מינוי נציגי שר הבריאות במועצת
מגן דוד אדום
לפי תקנון מגן דוד אדום ,התשנ״ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף )(2)11א( לתקנון מגן דוד אדום,
התשנ״ב , 1992-אני ממנה את ד״ר גיל פייר ,ת״ז ,057094377
ד״ר רבקה שפר ,ת״ז  ,012527776וניר קידר ,ת״ז ,040279796
לנציגיי במועצת מגן דוד אדום.

בתוקף סמכותי לפי תקנה )5א() (4לתקנות העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( ,התשנ״ו , 1996-אני
ממנה כנציגת היועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר
והתעסוקה בוועדה המייעצת לעניין חילוט ערבות או ערובה
מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון לעסוק
כקבלן כוח אדם ,את דבורה ספיר-אליעזר ,ת״ז .317503035
1

י״ד באב התשע״א ) 14באוגוסט (2011
)חמ (3-2738
שלום שמחון

1

שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1

ק״ת התשנ״ו ,עמי .1514

כ״א באב התשע״א ) 21באוגוסט (2011

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת

)חמ (3-1069

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(,
התשנ״ו1996-

בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות
1

ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1542התשס״ז ,עמי .2303

בתוקף סמכותי לפי תקנה )5א() (5לתקנות העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( ,התשנ״ו , 1996-אני ממנה
כנציג העובדים בוועדה המייעצת לעניין חילוט ערבות או
ערובה מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון
לעסוק כקבלן כוח אדם ,את יוסי מרציאנו ,ת״ז ,62047139
במקום סמי כהן.
1

מינוי נציגת שר הבריאות במועצת מגן דוד אדום
לפי תקנון מגן דוד אדום ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )(2)11א( לתקנון מגן דוד
אדום ,התשנ״ב , 1992-אני ממנה את ד״ר מיכל כהן-דר ,ת״ז
 ,030396758לנציגתי במועצת מגן דוד אדום.
1

י״ד באב התשע״א ) 14באוגוסט (2011
)חמ (3-2738
שלום שמחון

כ״א באב התשע״א ) 29באוגוסט (2011

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

)חמ (3-1069

1

בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות
1

הודעה על מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים

ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1542התשס״ו ,עמי .842

הודעה על מינוי נציג מעבידים בוועדת מקצוע
ארצית להצלה

ק״ת התשנ״ו ,עמי .1514

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )23ב( לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח , 1988-אני ממנה את פרופי אשר בלאס  ,לתקופת
כהונה נוספת לחבר נציג ציבור בוועדה לפטורים ולמיזוגים.
2

1

לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי״ט1959-

תוקף המינוי לשלוש שנים.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק שירות
התעסוקה ,התשי״ט , 1959-מיניתי את אלי שורצברג ,כנציג
המעבידים בוועדת המקצוע הארצית למקצוע ההצלה ,במקום
יאיר הקש.

י״ד באב התשע״א ) 14באוגוסט (2011

1

מען הוועדה :משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה  -אגף
בכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם ,מנהל תחום הבחינות ,רחי
מקור חיים  ,35ירושלים .93465

)חמ (3-682
שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1

ס״ח התשמ״ח ,עמי  ;128התש״ס ,עמי .113
י״פ התשס״ט ,עמי .34

2

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

ט״ז באב התשע״א ) 16באוגוסט (2011

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-

)חמ (3-300
שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1

ס״ח התשי״ט ,עמי .32

אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
 , 1953כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי שלהלן:
1

1

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשס״ח ,עמי .430

64 69

ת״י  - 909קפה נמס ,מיוני  ,1977גיליון תיקון מסי מאוקטובר
 ,1981גיליון תיקון מסי  2מדצמבר  ,1983תיקון מסי  3ממרס ,1998
גיליון תיקון מסי  4מאפריל  ,2003גיליון תיקון מסי  5מיולי ,2008
על ידי פרסום גיליון תיקון מסי  6מספטמבר .2011

״) (3סליה יונג ,ת״ז  ,15148257לממלאת מקום נוספת לנציגתי
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הגליל;

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס״ט,
עמי .5765

)(4

רועי מרגלית ,ת״ז  ,055573695לממלא מקום נוסף
לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הגליל;

)(5

הוד אבו-ליל ,ת״ז  ,3275467לממלא מקום נוסף לנציגתי
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הגליל.״

נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה  -מחוז הגליל  ,כך שאחרי פסקה ) (2יבוא:
2

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה ברשומות.
כ״ב באב התשע״א ) 22באוגוסט (2011
)חמ -3-95ת(1

הי באלול התשע״א ) 4בספטמבר (2011
שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

)חמ -3-7ה(2
אריאל אטיאס

שר הבינוי והשיכון
מינוי ועדת ערר

2

י״פ התשע״א ,עמי .6238

לפי חוק נתיבים מהירים ,התש״ס2000-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4ח לחוק נתיבים מהירים,
התש״ס) 2000-להלן  -החוק( ,אנו ממנים ועדת ערר בהרכב
של  3חברים ,כמפורט להלן:

מינוי מפקחים

1

עורך הדין מנחם שח״ק ,ת״ז  ,059849372מתוך רשימת שר
המשפטים  -יושב ראש;
עורך הדין שרון גלילי ,ת״ז  ,025068941נציג ציבור  -חבר;

לפי חוק הגנת הצומח ,התשט״ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הגנת הצומח ,התשט״ז-
 , 1956אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אשר שמותיהם מפורטים להלן למפקחים לעניין החוק האמור:
1

גלעד ונגרובר ,ת״ז  ,034337956נציג משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים  -חבר.
ישראל כ״ץ

יובל שטייניץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

שר האוצר

השם

מסי זהות

אלן מוסקוביץ
משה גרינברג
יואב מוטרו

;324337773
;036696680
.028027290

תוקף המינוי עד יום כי בניסן התשע״ג ) 31במרס  ,(2013וכל
עוד הממונה מכהן בתפקידו.

כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-4291

י״ז באב התשע״א ) 17באוגוסט (2011
1

ס״ח התש״ס ,עמי  ;199התשס״ו ,עמי .26

)חמ (3-2689
אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר

1

ס״ח התשט״ז ,עמי .79

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט , 1959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטילה על יצחק בן-דוד ,סגן מנהל בכיר כללי
לסחר חוץ ,למלא את תפקיד המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,מיום כ״א באב התשע״א ) 21באוגוסט
 (2011עד יום לי באב התשע״א ) 30באוגוסט .(2011

מינוי חבר ועדה וממלאי מקומו
לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ״א1991-

1

י״ח באב התשע״א ) 18באוגוסט (2011
)חמ (3-56
אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשע״א ,עמי .7

בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק הרופאים הווטרינרים,
התשנ״א) 1991-להלן  -החוק( ,אני ממנה את נדב גלאון ,מנהל
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לחבר
הוועדה לעניין מתן צו לפי סעיף  19לחוק ,ואת מישל בלאיש
וגדי גלזר לממלאי מקומו.
1

מינוי חבר הוועדה שפורסם בילקוט הפרסומים ,התשע״א,
עמי  - 1904בטל.
חי באב התשע״א ) 8באוגוסט (2011
)חמ (3-464
אורית נוקד

תיקון מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  -מחוז הגליל

שרת החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס״ח התשנ״א ,עמי .76

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7א() (4ו48-א)א(
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה , 1965-אני מתקן את מינוי
1

1

ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשנ״ה ,עמי .450
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ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

) (2הכנה רוקחית של פתילות וגינאליות בחוזק עד
 600מיליגרם.״

מינוי מפקח
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה) 1985-להלן  -הפקודה( ,אני ממנה את
עדי קרינגל ,ת״ז  ,033994682עובד משרד החקלאות ופיתוח
הכפר )להלן  -המשרד( ,למפקח כמשמעותו בפקודה.
1

י״ז באב התשע״א ) 17באוגוסט (2011
)חמ -3-11ה(1
רוני גמזו

המנהל הכללי משרד הבריאות

תוקף המינוי כל עוד עדי קרינגל מורשה לעסוק כמפקח
לעניין פקודה זו.

הודעה על החלטות ועדת המינויים בדבר חילופי
חברים בבתי הדין המשמעתיים המחוזיים

חי באב התשע״א ) 8באוגוסט (2011
)חמ (3-1469

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
הריני להודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיפים )15א( ו17-ב לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ״א) 1961-להלן  -החוק( ,מינתה ועדת
המינויים )להלן  -הוועדה( ,את חברי לשכת עורכי הדין הרשומים
מטה לחברי בתי דין משמעתיים מחוזיים ,כמפורט להלן:

אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר
1

1

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;84התשנ״א ,עמי .81
מינוי פקח

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ״ח, 1998-
ובהסכמת השר להגנת הסביבה ,אני מסמיכה את פקח הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,יוחנן ששון ,ת״ז ,052274321
לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק ,לפי חוק הגנת הצומח,
התשט״ז: 1956-
1

2

בביצוע תפקידו יפעל הפקח בהתאם להוראות שיינתנו
מפעם לפעם על ידי מינהלת השירותים להגנת הצומח
ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,או על ידי מי שהיא
הסמיכה לעניין זה.
תוקף מינוי זה עד יום י״ח בטבת התשע״ג ) 31בדצמבר
 (2012וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.
י״ז באב התשע״א ) 17באוגוסט (2011

ביום חי בכסלו התשע״א ) 5בנובמבר  (2010מינתה הוועדה
את עו״ד אורי רינצקי ,ת״ז  ,029652849ואת עו״ד ציון ערן כהן,
ת״ז  ,025381005לחברים בבית הדין המשמעתי המחוזי של
מחוז תל אביב ,במקומם של עו״ד סמדר גלעדי מישר  ,שמקומה
התפנה ביום טי באלול התש״ע ) 19באוגוסט  (2010ושל עו״ד
ניר שניידרמן  ,שמקומו התפנה ביום י״ז בחשוון התשע״א )25
באוקטובר .(2010
2

3

ביום י״ג בשבט התשע״א ) 18בינואר  ,(2011מינתה
הוועדה את עו״ד גייהאן עבד אלחק ,ת״ז  ,039198015לחברה
בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז חיפה ,במקומו של
עו״ד באסם דקואר  ,שמקומו התפנה ביום וי בתשרי התשע״א
) 14בספטמבר .(2010
4

ביום כ״ג באדר בי התשע״א ) 29במרס  ,(2011מינתה הוועדה
את עו״ד עדי טל ,ת״ז  ,031787690לחבר בבית הדין המשמעתי
המחוזי של מחוז תל אביב ,במקומו של עו״ד צחי עוזיאל ,
שמקומו התפנה ביום חי בכסלו התשע״א ) 15בנובמבר .(2010
5

בהתאם לסעיף 17ב לחוק ,תוקף המינויים עד יום אי בשבט
התשע״ד ) 2בינואר .(2014

)חמ (3-2689
אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

חי באב התשע״א ) 8באוגוסט (2011

ס״ח התשנ״ח ,עמי  ;202התשס״ד ,עמי  ;144התשס״ה ,עמי .716

1

2

טובה שטרסברג-כהן

ס״ח התשט״ז ,עמי .79

שופטת לשעבר של בית המשפט העליון
יושבת ראש ועדת המינויים

תיקון ההודעה בדבר הסכמת המנהל
לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( ,התשמ״ו1986-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )29ב( לתקנות הרוקחים
)תכשירים( ,התשמ״ו) 1986-להלן  -התקנות( ,אני מודיע
כי ההודעה בדבר הסכמת המנהל לפי התקנות ,תתוקן כך
שבסעיף )4ג() ,(2במקום פסקת משנה )ד( יבוא:
1

2

1

י״פ התש״ע ,עמי .1669

2

י״פ התש״ע ,עמי .1669

3

4

)א( טיפות עיניים;
)ב( טיפות אוזניים לדלקת האוזן החיצונית;
)ג( מיועדת לעור שאינו פגום;
ק״ת התשמ״ו ,עמי .906
י״פ התשס״ח ,עמי  ;538התש״ע ,עמי  ;859התשע״א ,עמי .3228
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

י״פ התש״ע ,עמי .1669
י״פ התש״ע ,עמי .1669

5

״)ד( חומצה בורית ,למעט -
) (1הכנה רוקחית בריכוז של עד  ,3%המיועדת
למטופלים שגילם מעל שנה ,והיא אחת
מאלה:

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;178התשס״ח ,עמי .595

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( ,התשל״ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא
בעלי חיים( ,התשל״ד) 1974-להלן  -התקנות( ,אני ממנה את
הרופא הווטרינר הממשלתי ,ד״ר שלמה גראזי ,ת״ז ,013822408
למנהל לעניין התקנות.
1

הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית ,לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ״א-
1

ק״ת התשל״ד ,עמי .991
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 , 1991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
2

תאריך הבחינה

זי באב התשע״א ) 7באוגוסט (2011
)חמ (3-4330
נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים
2

ס״ח התשנ״א ,עמי .76
הסמכת מנהל

לפי תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי
חיים( ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
)יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים( ,התשמ״ח1988-
)להלן  -התקנות( ,אני ממנה את הרופא הווטרינר הממשלתי
ד״ר שלמה גראזי ,ת״ז  ,013822408למנהל לעניין התקנות.
1

הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית ,לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ״א-

מקצוע הבחינה

יום בי ,י״ז בחשוון התשע״ב
) 14בנובמבר (2011

מדידות שדה

יום גי ,י״ח בחשוון התשע״ב
) 15בנובמבר (2011

עיבוד משרדי של
חומר השדה

יום די ,י״ט בחשוון התשע״ב
) 16בנובמבר (2011

חלוקה ועריכה של
תכנית לצורכי רישום

יום הי ,כי בחשוון התשע״ב
) 17בנובמבר (2011

תחיקה

המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן ולתשלום אגרת
הבחינה הוא כ״ח באלול התשע״א ) 27בספטמבר .(2011
מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור ,יקבל הודעה
על תכנית הבחינות ומקומן.
י״א באב התשע״א ) 11באוגוסט (2011
)חמ (3-611
חיים סרברו

 , 1991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
2

מנהל המרכז למיפוי ישראל

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
זי באב התשע״א ) 7באוגוסט (2011
)חמ (3-4331

הסמכת פקחים בעיריית טבריה

נדב גלאון

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים( ,התשס״ח2008-

מנהל השירותים הווטרינריים
1

2

ק״ת התשמ״ח ,עמי .879
ס״ח התשנ״א ,עמי .76

בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק הרשויות המקומיות
)אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים( ,התשס״ח) 2008-להלן
 החוק( ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך לפקחים לענייןחיקוקי הסביבה המנויים בחוק את עובדי עיריית טבריה:
1

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר( ,התשל״ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים
)יבוא בשר( ,התשל״ד) 1974-להלן  -התקנות( ,אני ממנה את
הרופא הווטרינר הממשלתי ד״ר שלמה גראזי ,ת״ז ,013822408
למנהל לעניין התקנות.

אנדרי ליאנשקו ,ת״ז ;323398305

1

הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק
ברפואה וטרינרית ,לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ״א-
 , 1991וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר ממשלתי
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
2

זי באב התשע״א ) 7באוגוסט (2011
)חמ (3-4329
מנהל השירותים הווטרינריים
2

ק״ת התשל״ד ,עמי .1244
ס״ח התשנ״א ,עמי .76

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה
לפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה( ,התשמ״ב1982-
אני מודיע שבהתאם לפרק די לתקנות המודדים )מקצוע
המדידה( ,התשמ״ב , 1982-נקבע כי הבחינות למבקשי רישיון
מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:
1

תאריך הבחינה
יום אי ,ט״ז בחשוון התשע״ב
) 13בנובמבר (2011
1

ק״ת התשמ״ב ,עמי .1606

6472

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם ,לפי המוקדם.
כ״ד באב התשע״א ) 24באוגוסט (2011
)חמ (3-4029
זוהר עובד

ראש עיריית טבריה
1

נדב גלאון
1

ויטלי מרצינקו ,ת״ז .323437822

מקצוע הבחינה
מדידות שדה

ס״ח התשס״ח ,עמי .534
הסמכת פקח במועצה האזורית גזר
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים( ,התשס״ח2008-

בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק הרשויות המקומיות
)אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים( ,התשס״ח) 2008-להלן -
החוק( ,אני מסמיך את שמעון מלאכי ,ת״ז  ,038566022לפקח לעניין
חיקוקי סביבה המנויים בחוק ולאחר שקיבל הכשרה כדין.
1

תוקפה של ההסמכה עד ביטולה או עד למועד שבו יחדל
לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם.
כי בסיוון התשע״א ) 22ביוני (2011
)חמ (3-4029
פטר וייס

ראש המועצה האזורית גזר
ס״ח התשס״ח ,עמי  ;534התשע״א ,עמי .749
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

שטח
להפקעה
גוש

חלקה

10240

13

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
.1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני
מודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף  5להלן )להלן -
הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי
פסקה ) (1להגדרה ״צורך לתשתית ציבורית״ שבסעיף 2
לפקודה )להלן  -מטרת הרכישה( ,ולפיכך אני מתכוון
לרכוש את כל הזכויות בקרקע ,בהתאם לפקודה.

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף
 1לעיל היא  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

.3

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה
בקרקע ,סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה
בתוך  60ימים.

.4

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע .לפי הפקודה והחוק
לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור ,התשכ״ד ,1964-בעל
זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות
וזאת כנגד מסירת החזקה בה .התובע פיצויים בגין זכות
או טובת הנאה כלשהן בקרקע ,ישלח בתוך  60ימים אל
מעצ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע״מ ,מרחי
יהדות קנדה  ,29אור יהודה ,את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

.5

במ״ר
123

19

208

27

5,278

תחום שיפוט
מועצה אזורית מטה
אשר

1

1

10247

7

39

9

182

10

227

11

224

12

108

78

234

79

212

140

176

141

87

291

108

36

69

37

105

38

129

39

158

40

164

תיאור הקרקע -

42

393

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן ,המזוהה כגושים
והחלקות האלה:

44

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

10159

8

72

10239

2

7,288

26

72

27

288

28

595

52

251

53

163

77

345

95

164

10248

תחום שיפוט
מועצה אזורית מטה
אשר
קרית ביאליק

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

10249

מועצה אזורית מטה
אשר

מועצה אזורית מטה
אשר

101

72

103

109

584

110

799

149

558

150

222

151

120

152

349

1

94

17

214

19

281

22

309

23

101

24

130

25

77

26

248

27

254

מועצה אזורית מטה
אשר

64 73

שטח
להפקעה
גוש

חלקה

0249

28

509

30

443

0250

0251

6474

במ״ר

שטח
להפקעה
תחום שיפוט
מועצה אזורית מטה
אשר

גוש
10251

חלקה

במ״ר

6

580

7

575

31

450

8

407

32

297

9

573

33

558

10

626

34

296

11

176

35

972

12

538

36

923

13

205

37

727

14

212

38

839

15

141

39

3,640

16

134

40

785

17

138

41

2,927

18

756

42

1,129

19

596

43

2,680

20

5,355

44

778

22

668

47

3,166

23

479

6

216

25

340

28

272

26

390

29

132

27

415

30

391

28

1,401

31

145

33

734

32

416

34

353

33

240

35

1,312

34

142

37

548

שטח מוניציפלי גלילי

35

1,017

39

920

36

4,060

40

1,612

37

54

1

782

10261

38

3,976

2

1,153

39

2,857

3

7,126

40

1,693

21

2,191

41

1,614

42

1,267

43

3,762

1

121

2

998

10435

מועצה אזורית מטה
אשר
10493

22

932

21

638

24

1,777

25

1,135

26

3,849

1

380

תחום שיפוט
מועצה אזורית מטה
אשר

קרית אתא

מועצה אזורית מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

0493

2

411

3

453

0495

0497

שטח
להפקעה
תחום שיפוט

גוש

חלקה

במ״ר

18

180

19

182

4

486

20

183

15

746

21

185

17

283

82

663

18

220

103

79

27

125

105

48

28

96

107

25

29

139

110

4,979

30

181

152

15

39

256

156

3,052

40

300

8

810

41

342

42

371

141

599

2

368

22

200

23

239

24

261

25

266

72

272

73

281

74

302

75

342

121

410

122

224

123

185

124

170

135

294

177

48

178

39

12

153

13

219

מועצה אזורית מטה
אשר

10497

10498

10499

1,994

9

קרית ביאליק

תחום שיפוט
קרית אתא

קרית אתא

מועצה אזורית מטה
אשר

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מסי
פק 11/המופקד במשרדי מעצ  -החברה הלאומית לדרכים
בע״מ ,רחי יהדות קנדה  ,29אור יהודה.
כ״א באב התשע״א ) 21באוגוסט (2011
)חמ (3-5
ישראל כ״ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 2) ,(2)22ב( ו־22א לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור(1943 ,
פרויקט :כביש  79קטע ביאליק-מחלף גלעם
)להלן  -הפרויקט(
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2) ,(2)22ב( ו־22א לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה(,
ובהמשך להודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה )ילקוט פרסומים
 ,6292התשע״א ,עמי  ,6473הרשיתי את מעצ  -החברה
הלאומית לדרכים בישראל בע״מ )להלן  -החברה( ,להשתמש
בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי
לממשלה לפי הפקודה ,ולמלא את כל החובות שהוטלו
עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה ,למעט
הסמכויות ,הזכויות והחובות שהוטלו עלי על פי סעיפים
 14עד 14ד לפקודה ,לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע
כמפורט להלן:
1

קרית אתא

14

176

15

178

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

תחום שיפוט

16

177

10159

8

72

מועצה אזורית מטה אשר

17

175

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
6475

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

10239

2

7,288

26

72

19

27

288

22

309

28

595

23

101

52

251

24

130

53

163

25

77

77

345

26

248

95

164

27

254

28

509

10240

10247

10248

10249

6476

13

123

19

תחום שיפוט
קרית ביאליק

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

תחום שיפוט

10249

17

214

מועצה אזורית מטה אשר

281

מועצה אזורית מטה אשר

208

30

443

27

5,278

31

450

32

297

7

39

9

מועצה אזורית מטה אשר

182

33

558

10

227

34

296

11

224

35

972

12

108

36

923

78

234

37

727

79

212

38

839

140

176

39

3,640

141

87

40

785

291

108

41

2,927

36

69

42

1,129

37

105

43

2,680

38

129

44

778

39

158

47

3,166

40

164

6

216

42

393

28

272

44

101

29

132

72

103

30

391

109

מועצה אזורית מטה אשר

10250

584

31

145

110

799

32

416

149

558

33

240

150

222

34

142

151

120

35

1,017

152

349

36

4,060

1

94

37

54

38

3,976

מועצה אזורית מטה אשר

שטח מוניציפלי גלילי

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

0250

39

2,857

40

1,693

2

41

1,614

3

7,126

42

1,267

21

2,191

43

3,762

0251

תחום שיפוט
שטח מוניציפלי גלילי

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

10261

1

782
1,153

22

932

1

121

21

638

2

998

24

1,777

6

580

25

1,135

7

575

26

3,849

8

407

1

380

9

573

2

411

10

626

מועצה אזורית מטה אשר

10435

10493

3

453

11

176

4

486

12

538

15

746

13

205

17

283

14

212

18

220

15

141

27

125

16

134

28

96

17

138

29

139

18

756

30

181

19

596

39

256

20

5,355

40

300

22

668

41

342

23

479

42

371

25

340

141

599

26

390

2

368

27

415

22

200

28

1,401

23

239

33

734

24

261

34

353

25

266

35

1,312

72

272

37

548

73

281

39

920

74

302

40

1,612

75

342

121

410

122

224

123

185

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

10495

תחום שיפוט
קרית אתא

מועצה אזורית מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר

קרית ביאליק

6477

גוש

חלקה

שטח
להפקעה
במ״ר

10495

124

170

135

294

177

48

178

39

12

153

13

219

14

176

15

178

16

177

17

175

18

180

10497

10498

10499

כר) 11/143/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6264התשע״א ,עמי
 ,5412מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כרמיאל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן

תחום שיפוט
קרית ביאליק

2

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע :גוש  ,19068ח״ח  ,69ייעוד השטח :מבני
ציבור ,שטח 3,730 :מ״ר.

קרית אתא

19

182

20

183

21

185

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

82

663

כ״ב בתמוז התשע״א ) 24ביולי (2011

103

79

105

48

107

25

110

4,979

152

15

156

3,052

8

810

9

1,994

קרית אתא

)חמ (3-2
עדי אלדר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
מועצה אזורית מטה אשר

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ,ניתנת
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
.1

1

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.
כ״א באב התשע״א ) 21באוגוסט (2011

2

)חמ (3-5

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

ישראל כ״ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי נת/750/
/12א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5212התשס״ג ,עמי  ,3679מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים
 5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי מק/
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
6478

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
תיאור הקרקע -

.4

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי רצ,9/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2717
התשמ״א ,עמי  ,1950מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקודה( ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3894התשנ״א ,עמי  ,2894 ,2893תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בנתניה ,ששטחה כ־ 1,000מ״ר ,המזוהה
כגוש  ,9901חלק מחלקה  ,19שייעודה שטח לבנייני ציבור,
המסומנת במפת הפקעה מסי  153בצבע חום.

1

כ״א באב התשע״א ) 21באוגוסט (2011

2

)חמ (3-2
מרים פיירברג-איכר

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה כ־ 87מ״ר ,המזוהה
כגוש  ,3934חלק מחלקה  ,196שביל מצפון לרחוב
רוטשילד.

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-

יי באב התשע״א ) 10באוגוסט (2011

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי פת,563/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,999
התשכ״ג ,עמי  ,925מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים
 5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
)להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

1

2

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  42מ״ר ,המזוהה כגוש
 ,6375ח״ח  ;95רחוב מקס ברוד.

)חמ (3-4
דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
1

2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי פת) 1/312/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4832התש״ס ,עמי  ,1744מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5784התשס״ח ,עמי
 ,2200תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

תוספת

כ״ב באב התשע״א ) 22באוגוסט (2011

פתח תקוה ,גוש  ,6373ח״ח  ,596בשטח של  940מ״ר ,לשב״צ.

)חמ (3-2
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ח באב התשע״א ) 28באוגוסט (2011
)חמ (3-4

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1

2

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

6479

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי פת) 299/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,563התשי״ח ,עמי  ,64מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5676התשס״ז,
עמי  ,3016תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
אי באלול התשע״א ) 31באוגוסט (2011
)חמ (3-4
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

2

תוספת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
פת) 1255/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3076התשמ״ד ,עמי  ,2915מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4256התשנ״ה ,עמי  ,488תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

פתח תקוה ,גוש  ,6191ח״ח  ,7בשטח של  68מ״ר לשב״צ +
 3,338מ״ר לדרך  2,356 +מ״ר לשצ״פ; ח״ח  ,8בשטח של  1,762מ״ר
לשצ״פ  14 +מ״ר לשב״צ  5,391 +מ״ר ,לדרך; ח״ח  ,9בשטח של
 461מ״ר לשצ״פ  2,834 +מ״ר לדרך  1,243 +מ״ר לשב״צ; ח״ח ,10
בשטח של  108מ״ר לשצ״פ  68 +מ״ר לשב״צ  138 +מ״ר לדרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

2

אי באלול התשע״א ) 31באוגוסט (2011

תוספת

)חמ (3-4

פתח תקוה ,קרקע בגוש  ,6320חלקה  ,151בשטח של  926מ״ר.
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ה באב התשע״א ) 25באוגוסט (2011

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

)חמ (3-4
יצחק אוחיון

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי פת) 299/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,563התשי״ח ,עמי  ,64מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5696התשס״ז ,עמי
 ,3714תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

1

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

2

תוספת

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי פת) 1255/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3076התשמ״ד ,עמי  ,2915מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה(,
כי הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4287התשנ״ה ,עמי
 ,2244תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

פתח תקוה ,גוש  ,6191ח״ח ) 8מגרש  ,(82בשטח של  12מ״ר
לדרך; ח״ח ) 8מגרש  ,(73בשטח של  10מ״ר לשצ״פ; ח״ח ) 8מגרש
 ,(74בשטח של  6מ״ר לשצ״פ; ח״ח ) 9מגרש  ,(76בשטח של 123
מ״ר לדרך; ח״ח ) 9מגרש  ,(81בשטח של  5מ״ר לשצ״פ; ח״ח 9
)מגרש  ,(86בשטח של  19מ״ר לדרך.
1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

6480

1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

תוספת

פתח תקוה ,גוש  ,6320ח״ח  ,152בשטח של  1,858מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ה באב התשע״א ) 25באוגוסט (2011
)חמ (3-4
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

תיקון טעות
ההודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5542
התשס״ו ,עמי  ,3810בדבר תכנית מסי פת) 9/1207/פתח תקוה(,
פורסמה בטעות בשנית בילקוט הפרסומים  ,5543התשס״ו,
עמי  .3855הפרסום השני בטל.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-

ל־ 16,828מ״ר ,מתוכם  6,758מ״ר שטח עיקרי ו־ 10,070מ״ר שטח
שירות )כולל חניה( .ה .הגדלת מסי הקומות מ־ 3קומות וגג רעפים
ל־ 4קומות ,מעל קומות מרתף ,מחסנים וחניה תת־קרקעית.
ו .קביעת הוראות להקמת  8בנייני מגורים )מבנן אחד כולל שני
מבנים מחוברים( .ז .קביעת שטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה
להולכי רגל .ח .קביעת שטח ציבורי פתוח .ט .קביעת הוראות
בגין הריסת מבנה ,מדרגות וגדרות .י .קביעת הוראות בגין
עצים לעקירה ,העתקה ,נטיעה ושימור .יא .קביעת הוראות
והנחיות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה .יב .קביעת
הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות חשמל ,מים וביוב,
גז ותקשורת .יג .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש.
יד .קביעת שלבים לביצוע .טו .קביעת הוראות להעתקת שער
ושימורו בחזית הכניסה למתחם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע״א ,עמי ,221
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דורית זילבר

ממלאת מקום יושב ראש הוועדה המחוזית
המקומית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישר תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי /8252א
שם התכנית 8 :בנייני מגורים בשילוב חזית מסחרית,
חצרות בקעה ,דרך בית לחם  ,66בקעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי /8252א ,ביטול לתכניות  ,62 ,3770כפיפות
לתכנית /5166ב.
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 :ירושלים .רחוב דרך
בית לחם  .66שכי בקעה .קואורדינטה  ^221/025קואורדינטה
 ,¥629/625הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30015 :חלקות במלואן ,40 ,37 :חלקי
חלקות.80 ,79 :
מטרת התכנית :תכנית מפורטת הכוללת הוראות לאיחוד
וחלוקה שלא בהסכמה ,בהמשך להוראות תכנית  3770להקמת
 8בנייני מגורים הכוללים בין  55ל־ 65יחידות דיור ,מתוכן 20%
בגודל של עד  105-100מ״ר מרבי ,בשילוב חזית מסחרית לאורך
דרך בית לחם ,זאת תוך פיתוח מערך של שטח פתוח הכולל
שטח ציבורי פתוח ושטח פרטי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים  1מיוחד
למגורים גי .ב .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  1מיוחד לשטח
פרטי פתוח ולשצ״פ .ג .שינוי ייעוד שטח מדרך משולבת ושצ״פ
לאזור מגורים גי לשפ״פ ולשצ״פ .ד .קביעת שטח הבנייה בתכנית
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי מק12145/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי מצפה
מנחם ,רחי ניקרגואה  ,10 ,8 ,6 ,4 ,2קואורדינטה ^ ,215.525
קואורדינטה  ;629.575 :¥גוש ) 30435מוסדר( ,חלקה 103
בשלמותה .הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הרחבות יח״ד בשטח שאינו עולה על
 120מ״ר ליח״ד מורחבת ברחי ניקרגואה  ,10מצפה מנחם,
ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים; ב( קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט
להלן (1 :קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות :קרקע ,אי ,בי,
גי ,די ,לשם הרחבות יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם
לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח;  (2מודגש בזה כי שטח
כל יחידת דיור לא עולה על  120מ״ר; ג( קביעת קווי בניין
לבנייה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי הבנייה בשטח בבניין
ברחי ניקרגואה  10וקביעתם ל־ 913.51מ״ר ,אשר מתוכם
 859.81מ״ר שטחים עיקריים ו־ 53.70מ״ר שטחי שירות;
ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור;
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ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מסי מק12404/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גילה,
רחי הרדוף  ,584קואורדינטה ^  ,217.175קואורדינטה ¥
 ;627.350גוש ) 28055לא מוסדר( ,ח״ח  .15הכל בהתאם
לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד בשטח שאינו עולה על  120מ״ר
ליח״ד מורחבת ברחי הרדוף  ,584שכי גילה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת בנייה
במפלסים  +3.85 ,+1.05 ,-1.75 ,-4.55לשם הרחבות דיור,
בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח ,מודגש בזה כי שטח
כל יחידת דיור אינו עולה על  120מ״ר; ב( קביעת קווי בניין
לבנייה ,כאמור; ג( הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
ל־ 3,836.24מ״ר ,מתוכם  2,891.53מ״ר שטחים עיקריים
ו־ 944.71מ״ר שטחי שירות; ד( קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבנייה ,כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

)(3

״תכנית מיתאר מקומית מסי מק13686/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
המושבה היוונית ,רחי אמציה  ,8קואורדינטה ,220.425 ¥
קואורדינטה ^  ;629.950גוש ) 30004מוסדר( ,חלקה 45
בשלמותה .הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הרחבות יח״ד בשטח שאינו עולה על  120מ״ר
לדירה מורחבת ברחי אמציה מסי .8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  1מיוחד למגורים בי; ב( קביעת בינוי
לתוספות בנייה כמפורט להלן (1 :קביעת בינוי לתוספת
בנייה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי;  (2קביעת בינוי
לתוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה ,בהתאם לנספח
הבינוי (3 .מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה
על  120מ״ר; ג( קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד( הגדלת
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל־ 757.58מ״ר )מתוכם
 709.64מ״ר שטחים עיקריים ו־ 47.94מ״ר שטחי שירות(;
ה( הגדלת מסי קומות ,מ־ 3קומות ל־ 4קומות; ו( קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה ,כאמור; ז( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח;
ח( קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה;
ט( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולהעתקה
ולשימור.

)(4

״תכנית מיתאר מקומית מסי מק13773/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
ישראל ,רחי רפופורט מסי  ,20קואורדינטה ^ ,221.275
קואורדינטה  ;632.925 ¥גוש ) 30087לא מוסדר( ,חלקה
 9בשלמותה ,ח״ח  .212/26 ,212/24הכל בהתאם לגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבות יח״ד בשטח שאינו עולה על  120מ״ר
לכל יחידת דיור ,רחי רפופורט  ,20ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים מיוחד לאזור מגורים בי; ב( קביעת בינוי לתוספות
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בנייה כמפורט להלן (1 :קביעת בינוי לתוספת בנייה
לדירה במפלס  ,+4.15עד ותוספת מרפסת זיז;  (2קביעת
בינוי לתוספת בנייה לדירות במפלס  ,+7.25כל האמור
לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
מודגש בזה כי שטח כל יח״ד אינו עולה על  120מ״ר;
ג( קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי
הבנייה בשטח וקביעתם ל־ 708.02מ״ר )מתוכם  640.92מ״ר
שטחים עיקריים ו־ 67.10מ״ר שטחי שירות(; ה( קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור; ו( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח;
ז( קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה;
ח( קביעת הוראות בגין עץ לשימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טלי  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלי .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב כחלון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי מק12921/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רמת
אשכול ,רחי מבוא רפידים  - 2גוש ) 30100מוסדר( ,חלקה 168
בשלמותה .הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יח״ד בשטח שאינו עולה על  120מ״ר
ליח״ד מורחבת.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים גי; ב( קביעת בינוי לתוספות
בנייה בקומות קרקע ,אי ,בי ו־גי לשם הרחבת יח״ד הקיימות
בהן ,בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח .מודגש בזה
כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על  120מ״ר; ג( קביעת קווי
בניין לבנייה ,כאמור; ד( הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם
ל־ 3,103.85מ״ר )מתוכם  2,559.19מ״ר עיקריים ו־ 544.66מ״ר
שטחי שירות(; ה( קביעת השימושים בשטח למגורים; ו( קביעת
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור; ז( קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ח( קביעת
הוראות בגין מדרגות וקירות להריסה; ט( קביעת הוראות בגין
עצים לעקירה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6020התש״ע ,עמי .528

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,מרכז אבן
העזר ,ד״נ שמשון ,טלי  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רחי
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טלי .02-6290200

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הל/מק635/״,
שינוי וכפיפות לתכניות הל/מק375/א ,מי/במ113/א.

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

מרחב תכנון מקומי הראל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רחי הוואדי 46
 גוש  ,29525ח״ח .52עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין ,תוספת יח״ד,
תוספת קומה וחלוקה למגרשים ,על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים ,על ידי :א( תוספת קומה שלישית מעל קומת מרתף,
סך הכל  3במקום  3קומות; ב( שינוי קווי בניין לפי המסומן
בתשריט; ג( תוספת  2יח״ד בכל מגרש במקום  2מותרות ,סך
הכל  4יח״ד; ד( חלוקה למגרשים על ידי איחוד וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הראל ,ת״ד  ,3424רחי החוצבים  ,2מבשרת ציון,
טלי  .02-5333125העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלי .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק בלק

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
מי/מק/308/ז״ ,שינוי לתכניות מי ,200/מי/במ.308/

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בדבר הפקדת שינוי לתקנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים מופקד ״שינוי לתקנון מסי מי/מק/462/ח״ ,שינוי
לתכניות מי ,200/מי462/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלה החמישה
 גוש  ,29528ח״ח  ;16 ,2 ,1גוש  ,29553ח״ח ;17 ,14 ,13 ,9 ,2גוש  ,29554חלקות  44-1בשלמותן ,ח״ח  ;45גוש  ,29555חלקות
 18 ,15 ,13-7 ,5 ,4 ,2בשלמותן ,ח״ח ,22 ,20 ,19 ,17 ,16 ,14 ,6 ,3 ,1
 ;23גוש  ,29907ח״ח  ;17 ,13-11גוש  ,29908ח״ח .19 ,18 ,1
עיקרי הוראות התכנית :התאמת הוראות בינוי של אזור
המגורים לפיתוח האופטימלי 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 על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,מרכז אבן
העזר ,ד״נ שמשון ,טלי  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים,
רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טלי .02-6290200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה דדון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בית נקופה -
גוש  ,30483ח״ח  ;2מגרש  53בשלמותו; גבולות התכנית :משק ,53
מושב בית נקופה בתחום מועצה אזורית מטה יהודה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הפקדת תכנית אלה:

עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה בין אזור חקלאי אי
מיוחד לאזור חקלאי בי.

) (1״תכנית מסי תא/מק2451/ח״ ,המרכז הרפואי על שם
סוראסקי ,מגורי צוות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכי
צפון חדש ,חי דרומי ,רחי ויצמן  ,6רחי דפנה  - 7גוש 6110
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מוסדר ,חלק מהגוש ,ח״ח  ;354 ,345 ,64 ,61גוש  6111מוסדר,
חלק מהגוש ,חלקה  46בשלמותה ,ח״ח ,285 ,282 ,279 ,45
.726 ,298 ,295 ,292 ,291 ,289 ,288
מטרת התכנית :הגדלת מסי יחידות הדיור למגורי צוות
מ־ 200ל־ 300בשטח שלא יעלה על  10,500מ״ר עיקרי,
ומתן אפשרות להשכרה של עד  30%מהיחידות לצעירים
העוסקים בתחום הרפואה ושאינם נמנים עם צוות המרכז
הרפואי לתקופה של  5שנים ראשונות מהקמת הבניין.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי יחידות הדיור באגף
 ,¥מ־ 200ל־ 300יחידות דיור למגורי צוות והגדלת השטח
המותר למגורי צוות מתוך סך כל השטחים המותרים
לבנייה באגף  ¥ובלבד שסך כל שטחי הבנייה במגדל ¥
לא יעלה על השטח המותר המפורט בתכנית 2451ה;
ב( שטח הבנייה העיקרי הממוצע של הדירה לא יעלה על
 40מ״ר ליח״ד וסך כל השטחים העיקריים למגורי צוות לא
יעלה על  10,500מ״ר; ג( לא יחול שינוי במספר הקומות
המותרות לבנייה ,בגובה הבנייה ובקווי הבניין ואלו יישארו
כפי שנקבע בתכנית /2451ה; ד( באישור הוועדה המקומית
יהיה ניתן להעביר שטח של עד  7,000מ״ר ממגדל  ¥ועד
 3,500מ״ר שטחי שירות לבנייני המרפאות )אגפים  Aעד
בתכנית הראשית( ובלבד שסך כל שטחי הבנייה לא יעלו
על השטחים המותרים בתכנית 2451ה ,והבנייה תהיה
בהתאם לתכסית הבנייה והגבהים המותרים בתכנית
2451ה; ה( הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר במשך
 5השנים הראשונות לאחר גמר בניית המגדל השכרה
של עד  100מתוך  300מיחידות הדיור לצעירים העוסקים
בתחום הרפואה ושאינם נמנים עם צוות המרכז הרפואי;
ו( שינוי הוראות עיצוב של תכנית ג.

נלווים; ו( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בלי
לשנות את סך כל השטח המותר לבנייה.
) (3״תכנית מסי תא/מק /תא/מק3940/״ ,רחי יבניאל  ,19שינוי
לתכנית .2277
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכי
נווה צדק ,רחי יבנאל  ,19פינת רחי החרמון  - 47-45גוש
 7420מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות  88 ,87בשלמותן.
מטרת התכנית :איחוד חלקות  88 ,87בגוש  7420למגרש
בנייה אחד ,בהסכמת הבעלים ,להקמת מבנה מגורים בן
 2יח״ד לכל היותר ,בגובה של עד  2קומות ועליית גג בלי
לשנות את היקף זכויות הבנייה לפי תכנית  ,2277התכנית
הראשית.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד חלקות  ,88 ,87גוש ,7420
בהסכמת הבעלים למגרש בנייה אחד ששטחו  120מ״ר;
ב( שינוי קו בניין אחורי בחלקה  ,88גוש  7420הקבוע
בתכנית הראשית בלי לשנות את סך השטח הכולל המותר
לבנייה כפי שנקבע בתכנית  ,2277התכנית הראשית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שדי בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,בתוך
חודשיים ,מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש התנגדות
במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

) (2״תכנית מסי תא/מק /תא/מק3878/״ ,רחי המסגר  ,8-6רחי
קלישר  ,23העברת זכויות מבניין לשימור.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רחי
המסגר  ,8-6רחי קלישר  - 23גוש  6920מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקה  11בשלמותה; גוש  6976מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות
 156 ,153 ,139 ,138בשלמותן.
מטרת התכנית :א( עידוד ,שימור ושיפוץ מבנים לשימור
על ידי העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות
מחמירות לפי תכנית השימור ,במגרש ברחי קלישר ,23
וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור;
ב( איחוד  4חלקות ברחי המסגר  ;8-6ג( שינוי הוראות
בינוי ברחי המסגר  ,8-6בכלל זה שינוי קווי בניין ,גובה
ומסי קומות; ד( הרחבת זכות דרך ברחי מיקוניס בשטח
המדרכה הקיימת במקום.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת זכויות בנייה ממבנה
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחי קלישר  23למגרש
מקבל ברחי המסגר  (1 :8-6מחיקת  300מ״ר עיקרי במבנה
לשימור בהגבלות מחמירות ברחי קלישר  (2 ;23תוספת
 1,800מ״ר עיקרי במגרש המקבל;  (3תוספת של  720מ״ר
שירות במגרש המקבל; ב( הבטחת חובת שימור המבנה
לשימור ברחי קלישר  23בהתאם להוראות תכנית השימור,
כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות; ג( ביצוע איחוד
חלקות ברחי המסגר  ;8-6ד( שינוי קווי הבניין הקדמיים
ברחי המסגר ,רחי המקצוע ורחי מיקוניס; ה( שינוי ברחי
המסגר  8-6בדבר מסי קומות ,גובה מבנה וקביעת גובה
מרבי לקומות מסחר ,משרדים ולקומת מרתף לשימושים
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מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תכנית מסי תא/מק3845/״ ,רחי אמזלג .22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכי
נווה צדק ,רחי אמזלג  - 22גוש  6929מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקה  165בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי הוראות הבינוי בחלקת המגורים
ברחי אמזלג  ,22שכי נווה צדק ,להקמת מבנה מגורים בן 10
יח״ד לכל היותר ,כולל במבנה לשימור ,בגובה עד  3קומות
ועליית גג ,בלי לשנות את היקף זכויות הבנייה לפי תכנית
מאושרת.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מסי יחידות הדיור בלא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( תוספת עד 2
יח״ד מאושרות לפי תכנית מאושרת מסי  ;2277שינוי של
ההוראות בדבר עיצוב ובינוי אדריכליים :א( תוספת קומה
אחת מעבר לקבוע בתכנית מאושרת מסי  ;2277ב( תוספת
בנייה מעל המבנה לשימור ,בהיקף מוגבל ובקו מיתאר
מרבי המתואר בנספח הבינוי; ג( שינוי של הוראות תכנית
״ע״ בדבר מרתפים :שינוי גובה קומות המרתף ,התרת בניית
מרתף עד גבול המגרש ,למעט בדופן הדרומית הגובלת
בתוואי המסילה; שינוי לקווי בניין :א( קו הבניין העילי
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בחזית הפונה אל תוואי המסילה יהיה  3.15מי ,בהתאם
לקו המבנים הקיימים בחזית זו; ב( קו בניין צדי יהיה בין
 4.2מי ל־ 5.2מי ,בהתאם לקונטור המבנה לשימור הקיים;
שינוי בהתאם לכך של תכנית  ,2277ושל תכנית ״ע״ .שינוי
בהתאם לכך של תכנית  2277אשר הודעה בדבר מתן תוקף
לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3940מיום ,7.11.1991
ושל תכנית ״ע״ אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3275מיום .28.11.1985
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5995התשס״ט ,עמי .5638
) (2״תכנית מסי תא/מק /תא3861/״ ,רחי שלוש  ,30שכי נווה
צדק.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שכי
נווה צדק ,רחי שלוש  ,30רחי יחיאלי  - 8גוש  6928מוסדר,
חלק מהגוש ,חלקות  20 ,19בשלמותן.
מטרת התכנית :א( תכנון מחדש של מתחם הבנייה
הכולל שילוב של בנייה חדשה עם מבנה קיים לשיפוץ
בהתאם לאופי האזור ,בלי לשנות את היקף נפחי הבנייה
לפי תכנית ראשית; ב( שינוי הוראות הבינוי לפי תכנית
ראשית על ידי תוספת קומה ותוספת  2יח״ד ,על ידי:
 (1איחוד חלקות למגרש בנייה אחד;  (2שינוי בקווי הבניין
הקבועים בתכנית הראשית;  (3שינוי הוראות לפי תכנית
בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי הכולל תוספת קומה מעבר
לקבוע בתכנית הראשית ,תכנית  (4 ;2277תוספת יח״ד בלא
הגדלת סך השטחים הקבועים בתכנית הראשית;  (5שינוי
בהתאם לכך של תכנית  2277אשר הודעה בדבר מתן תוקף
לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3940מיום .7.11.1991

)(3

רחי בילינסון  ,6תאטרון האוהל (1 :הבטחת חובת שימור
המבנה לשימור ברחי בילינסון  ,6בהתאם להוראות תכנית
השימור ,כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות;
 (2תותר הקמה של עד  20יח״ד;  (3יותר שימוש מסחרי
בקומת הקרקע ,כגון בתי קפה במסגרת זכויות הבנייה
המאושרות; ג( תא שטח  ^201רחי פרישמן  (1 :46הקמת
מחסן לצורכי מסחר במבנה ברחי דיזינגוף בקומת המרתף
העליון בשטח של עד  450מ״ר על חשבון שטחי מחסנים
אחרים במרתף;  (2יותר שימוש מסחרי גם בקומה
הראשונה של המבנה ברחי דיזינגוף במקום מגורים;
 (3שינוי גובה המגדל מ־ 104מי מעל מפלס הכניסה
הקובעת ל־ 106מי לצורך מבנה חדר מכונות למעלית
בלבד;  (4תותר סגירה עונתית מחומר קל לבריכה בגג
המגדל שתותקן בתקופה שבין תאריך  15.9לתאריך 15.4
ותפורק במלואה בגמר התקופה כולל פירוק עמודים ,כך
שהבריכה תהיה פתוחה לחלוטין בלי שהשטח המקורה
ייחשב במניין זכויות הבנייה; ד( ניוד שטחי שירות מתחת
מ״ר מתא שטח201A600לתא שטח
לכניסה הקובעת בסך
 15201לצורך ה ש ל מ ת מרתפי חניה בתא שטח .15201

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6251התשע״א ,עמי .4841
התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
שדי בן גוריון  ,68תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון ספיר

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה תל־אביב-יפו

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6071התש״ע ,עמי .2310

מרחב תכנון מקומי אונו

״תכנית מסי תא/מק3916/״ ,תאטרון האוהל ,רחי פרישמן .46

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,רחי
פרישמן  ,46שכי צפון ישן-דרום מזרח ,רחי בילינסון  ,6שכי
צפון ישן-דרום מערב  -גוש  7091מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקות  64 ,9 ,8 ,6-3בשלמותן ,ח״ח .2
מטרת התכנית :א( עידוד ,שימור ושיפוץ מבנים לשימור על
ידי העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות,
בהתאם לתכנית השימור במגרש ברחי בילינסון  ,6תאטרון
האוהל וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור;
ב( ניוד  750מ״ר שטח עיקרי מתא שטח  ,101רחי בילינסון ,6
תאטרון האוהל לתוך נפח הבניין המאושר בתא שטח  ,201רחי
פרישמן  ,46מתוקף תכנית מסי תא/2650/ב לשימור מבנים;
ג( קביעת השימוש במבנה ,רחי בילינסון  6למגורים ,כולל
מסחר בקומת הקרקע בהתאם לתכנית מאושרת ובשינוי
מהיתר הבנייה ,קביעת הוראות בינוי מותאמות וקביעת
צפיפות; ד( שינוי בחלוקת שטחי הבנייה ובהוראות הבינוי
ברחי פרישמן .46
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת זכויות בנייה ממבנה
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחי בילינסון  6למגרש
המקבל ברחי פרישמן  ,46לפי תכנית מסי תא/2650/ב ,על
ידי (1 :מחיקת  753.08מ״ר עיקרי בייעוד ציבורי ו־ 153מ״ר
עיקרי בייעוד מגורים במבנה לשימור בהגבלות מחמירות
ברחי בילינסון  (2 ;6תוספת  750מ״ר עיקרי במגרש מקבל:
 (3תוספת  525מ״ר שירות במגרש מקבל; ב( תא שטח ,101
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שם התכנית :הגדלת שטחים ציבוריים במתחם ישעיהו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אונו מופקדת ״תכנית מפורטת מסי קא/מק215/״ ,שינוי
לתכנית מיתאר תממ.284/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קריית אונו ,רחי
ישעיהו  -גוש  ,6496חלקות  ,366 ,281-278ח״ח .283 ,282
מטרת התכנית :הגדלת שטח לבנייני ציבור ב־ 951מ״ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אונו ,רחי סוקולוב  ,13קריית אונו,
טלי .03-5311166
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ישראל גל

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו
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מרחב תכנון מקומי בני ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי בב/מק3200/״,
שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב.722/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק  -גוש ,6188
ח״ח  ;5מגרשים  102 ,101בשלמותם מתכנית  ;722שטח התכנית:
 35,666מ״ר.
מטרת התכנית :א( תוספת שטח למסחר ומשרדים בקומת
הקרקע ,על ידי ניוד שטח מתוך השטח העיקרי המותר בתב״ע
 ;722ב( תוספת  6יח״ד למגרשים  ,102 ,101סך הכל  33יח״ד לכל
מגרש בלא תוספת שטח עיקרי מעבר למותר לפי תב״ע ;722
ג( ניוד שטחים עיקריים בין המגרשים שבתב״ע .722
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ,רחי דוד המלך  ,11בני ברק,
טלי  .03-5776487העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב ,טלי .03-7632579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב אשר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי גב/מק550/״,
שינוי לתכניות גב/353/ד ,גב/מק/353/ה ,גב/מק ,2002/כפיפות
לתכנית גב 53/על שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון גבעתיים
בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א( דירות גג (1 :תותר בניית דירות
גג כהגדרתה בסעיף  1.9לתכנית ובהתאם לנספח שבתשריט
המהווה חלק ממסמכי תכנית זו;  (2שטח זכויות הבנייה לחדרי
יציאה לגג אותן יהיה ניתן להמיר לדירת גג או לדירות גג
דופלקס או לדירת גג טריפלקס יקבע לפי מסי יח״ד בקומה
העליונה כפול  40מ״ר ליח״ד ,אך בכל מקרה לא יותר מ־50%
משטח הקומה העליונה ולא יותר מ־ 40מ״ר לכל יח״ד שבקומה
העליונה;  (3נוסף לאמור בתב״ע גב/מק 2002/תותר בניית
דירת גג אחת מעל קומה עליונה הכוללת דירה אחת בלבד,
ובתנאי ששטח דירת הגג לא יפחת מ־ 90מ״ר ושטח מרפסת הגג
הצמודה לה לא יפחת מ־ 50מ״ר;  (4שטח מרפסת הגג הצמודה
לדירת הגג לא יפחת מ־ 50מ״ר;  (5תותר בניית דירת/דירות גג
במקום חדרי יציאה לגג בנוסף למסי יח״ד המותר לפי תכנית;
ב( קומת גג :קומת הגג בה חדרי יציאה לגג ו/או לדירות גג הן
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בנוסף למסי הקומות המותר לבנייה לפי תכנית ,וכן לא יבוא
במניין מסי הקומות העליונות בדבר הוראות קווי הבניין כאמור
בסעיף  6.1.2בתכנית גב/מק ,2002/אולם כל קומה מעבר לקומה
אחת של דירת גג דופלקס או דירת גג טריפלקס תיחשב במניין
הקומות; ג( חדרי יציאה לגג (1 :סעיף  11.1.1לתכנית גב/מק/
353ה ישונה כדלקמן (1 :חדר יציאה לגג ימוקם בתחום שטח
הגג שמעל הדירה הצמוד לדירה ואם אינו צמוד ,תנאי למתן
היתר בנייה ,הסכמה של  75%מבעלי הזכויות בנכס;  (2סעיף
 11.2.2לתכנית גב/מק/353/ה יבוטל;  (3סעיף  10.2.2לתכנית
גב/353/ד יבוטל; ד( מצללות (1 :גובה מצללה לא יעלה על
 3.5מי נטו ולא יותר מגובה ברוטו של חדר יציאה לגג או
דירת הגג;  (2בדירות גג דופלקס ו/או דירות גג טריפלס יהיה
ניתן להקים פרגולות מאלמנטים ניידים שקופים במרפסת
הגג של הקומה התחתונה בלבד ,בהתאם להוראות תכניות
גב/מק/353/ה ,גב/מק 2002/ובשיקול דעתו של מהנדס העיר;
 (3דירות גג )פנטהאוז( יהיה ניתן להקים פרגולות מאלמנטים
ניידים שקופים בהתאם להוראות תכניות גב/מק/353/ה ,גב/
מק ;2002/ה( אין בתכנית זו להוסיף על זכויות הבנייה מעבר
לאלה המאושרות בתכניות תקפות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6047התש״ע ,עמי .1405
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ,רחי שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מושיק גולדשטיין

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק2/2187/״ ,שינוי
לתכניות הר ,1704/הר ,1941/הר ,2097/הר/253/א ,כפיפות
לתכנית הר/1936/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחי בן ציון
מיכאלי  -גוש  ,6523ח״ח  ;37גוש  ,6525ח״ח .192
מטרת התכנית :הסדרת מערך התנועה במרחב התכנון
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקע משטח
ציבורי פתוח לשטח לדרך; ב( הרחבת דרך בתוואי מאושר
בתכנית בת־תוקף.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק3/2187/״ ,שינוי
לתכניות הר ,1553/הר ,1577/הר/253/א ,כפיפות לתכניות
תמא/23/א ,תמא/23/א.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחי הרב קוק
 גוש  ,6525ח״ח  ;172גוש  ,6527ח״ח .71 ,70מטרת התכנית :הסדרת מערך התנועה במרחב התכנון
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.
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עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך בתוואי מאושר
בתכנית בת־תוקף.
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק6/2187/״ ,שינוי לתכניות
הר ,1577/הר/253/א ,כפיפות לתכניות תמא/23/א ,תמא/23/
א.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחי הרב קוק
 גוש  ,6538חלקות  626 ,621בשלמותן ,ח״ח ,146 ,144 ,46.643 ,523 ,522 ,453 ,452
מטרת התכנית :הסדרת מערך התנועה במרחב התכנון
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך בתוואי מאושר
בתכנית בת־תוקף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,מחלקת תכנון עיר ,רחי
סוקולוב  ,22הרצליה ,בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.
כל הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על
פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,רחי
סוקולוב  ,22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעל גרמן

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי
ח/מק/524/א״ ,שינוי לתכניות ח ,524/ח ,1/ח ,3/1/ח,4/1/
ח ,8/1/ח ,15/1/ח ,16/ח ,107/ח ,300/ח/1/300/א ,כפיפות
לתכניות ח ,2/1/ח/14/1/א ,ח ,23/1/תמא/34/ב ,4/תמא,38
תמא/1/38/א ,תמא.2/38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רחי ראש
פינה וסמטאות ,שכי נאות שושנים  -גוש  ,6021חלקות ,714
,788-790 ,783 ,755-759 ,752 ,741-743 ,737 ,720-731 ,715
 890-892במלואן ,ח״ח  ;782 ,780 ,747 ,744גוש  ,6866חלקות ,41
 42במלואן ,ח״ח  ;83גבולות התכנית :מצפון לרחי ברקאי ,מדרום
לרחי ההסתדרות ,ממזרח לרחי חנקין ,ממערב לרחי ראש פינה.
מטרת התכנית :שיפור המגורים במתחם ראש פינה.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בחלק מתחום
התכנית בלא הסכמת כל הבעלים; ב( הרחבת דרך בתוואי
מאושר; ג( שינוי בקווי בניין; ד( שינוי בהוראות 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
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה חולון ,בניין העירייה ,רחי ויצמן  ,58קומה  ,9טלי
 .03-5027485העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רחי מנחם בגין ,125
תל־אביב-יפו  ,67012טלי .03-7632588
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מקומית מסי ח-מק415/א״ ,שינוי לתכניות ח ,277-תגפ,275/
ח ,15/1/ח ,4/1/ח ,8/1/ח ,415-ח ,1-כפיפות לתכנית ח.23/1/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רחי הנביאים,
פינת רחי פרופי שור  -גוש  ,6018חלקות  ;368-365גבולות
התכנית :מצפון  -רחי פרופי שור ,ממזרח  -רחי ירמיהו ,ממערב
 רחי הנביאים ,מדרום  -הרחובות ישעיהו ויאיר הגלעדי.מטרת התכנית :הגדלת זכויות בייעוד מסחרי על חשבון
זכויות בייעוד מגורים לפי התכנית הראשית ח.415-
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת  500מ״ר שלא נוצלו באזור
מיוחד לאזור שייעודו אזור מסחרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6224התשע״א ,עמי .3733
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בניין העירייה ,רחי ויצמן  ,58קומה ,9
טלי  ,03-5027485וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,רחי מנחם בגין  ,125תל־אביב-יפו  ,67012טלי
 ,03-7632588וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יאיר טאו

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
מרחב תכנון מקומי רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מסי מק/1308/א״,
כפיפות ושינוי לתכניות רג ,340/רג/340/ג ,3/רג/340/מק/ג,28/
רג/340/ג ,1/3/רג ,1308/כפיפות לתכניות רג/מק/340/ג,16/
רג/340/ג.1/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,בין רחי
המעיין לרחי פרידמן  -גוש  ,6109ח״ח  ;372גוש  ,6128חלקות
 828 ,343בשלמותן ,ח״ח .827
מטרת התכנית :אישור טבלאות איזון בין בעלי הזכויות
בקרקע בלא שינוי בזכויות הבנייה שבהוראות תכנית
רג.1308/
עיקרי הוראות התכנית :טבלאות איזון והוראות תכנית
רג/מק 1/1308/לתא שטח מסי .1
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6187התשע״א ,עמי .2045
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ,רחי המעגל  ,26רמת גן ,טלי
 ,03-6753394ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

ממלאת מקום יושבת ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

אביהוא בן-משה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
מרחב תכנון מקומי רמת גן
תיקון טעות דפוס
בהודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות )מרחב תכנון
מקומי רמת גן( ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6283עמי ,6101
בפתיח ,במקום ״במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גבעתיים״ צריך להיות ״במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן״.

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי חד/מק813/ל״ ,שינוי לתכנית חד.813/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רחי קיבוץ
גלויות ,בית אליעזר  -גוש  ,7727חלקה  42בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במסי יחידות דיור מ־5
יח״ד במצב מאושר ל־ 6במצב מוצע; ב( שינוי בקו בניין
צדי צפוני-מערבי למבנה מוצע מ־ 4מי במצב מאושר
ל־ 3.60מי במצב מוצע; ג( שינוי בתכסית קרקע מ־30%
במצב מאושר ל־ 40%במצב מוצע; ד( שינוי באחוזי בנייה
מ־ 40%במצב מאושר ל־ 46%במצב מוצע; ה( שינוי במרחק
בין מבנים מ־ 8מי במצב מאושר ל־ 6מי במצב מוצע;
ו( שינוי במסי הבתים על המגרש מ־ 2יח״ד במצב מאושר
ל־ 3יח״ד במצב מוצע.

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/
מק1301/ז״ ,מתחם מגורים ברחי נווה גנים ,גוש  ,10925חלקות
 ,208 ,207שינוי לתכניות חפ1301/א ,חפ/229/י ,כפיפות לתכניות
חפ229/י ,1/חפ/מק229/י ,2/חפ/מק400/יב ,4/חפ/מק1400/ג.ב,
חפ/מק1400/פמ ,חפ1400/תט ,חפ1400/יב ,חפ/מק/1400/יב.1/
שטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רחי נווה גנים
 - 21 ,19גוש  ,10925חלקות  ,208 ,207ח״ח .236 ,235
מטרת התכנית :מתן אפשרות לתוספת מבנה במגרש
לצורך ניצול זכויות בנייה מאושרות וזכויות בנייה אשר ניתן
לקבלן בהקלה בסמכות ועדה מקומית ,תוך שינוי קווי בניין
והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו הבניין במגרש
המאוחד  -תא שטח  201לצורך הוספת מבנה שלישי במגרש
 מבנה  ;13ב( הוספת בניין על המגרש המאוחד; ג( תוספת שטחבנייה הכולל את ההקלות שניתן לבקש.

)(2

״תכנית מפורטת מסי חד/מק900/פא״ ,שינוי לתכנית חד.900/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רחי סידקוב 14
 גוש  ,10016חלקה  240בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יחידת דיור; ב( תוספת
יחידת דיור מ־ 3יחידות ל־ 4יחידות.

)(3

״תכנית מפורטת מסי חד/מק1200/ב״ ,שינוי לתכניות חד,1200/
תצר.2166/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,שכונת הפארק,
הרחובות משמר הגבול )המשך של רחי ביאליק( ,חטיבת
הנח״ל ,גלעד ,האפרסמון ,שדי אלכסנדר )הלברשטיין(
המשך רחי פיינברג  -גוש  ,10038חלקות 76 ,61 ,35
בשלמותן ,ח״ח  ;56גוש  ,10402חלקה  41בשלמותה ,ח״ח ,4
 ;288 ,44 ,42 ,5גוש  ,10403ח״ח .18

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה
לתכנון עיר ,רחי ביאליק  ,3חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הוועדה המקומית ,ת״ד  ,4811רחי חסן שוקרי  ,14חיפה

מטרת התכנית :א( התכנית מאחדת ומחלקת חלק
מהמגרשים )ראה תחום לאיחוד וחלוקה(; ב( התכנית
כוללת הוראות בדבר שינוי בינוי ועיצוב למגרשים,
לרבות שינוי מסי הבניינים ,מסי הקומות ,העמדתם
במגרשים ,קווי בנייה וחניה; ג( ניוד שטחי בנייה ויח״ד בין
מגרשים ושינוי הוראות התכנית בהתאם לבינוי; ד( ניוד
שטחי בנייה ויח״ד בין מגרשים ,ושינוי הוראות התכנית
בהתאם לבינוי; ה( אין שינוי בהוראות הבנייה והזכויות
למגרשי הבנייה צמודת הקרקע אזור אי ,בי .הוראות תכנית
חד 1200/יחולו בתחומם; ו( כל הוראות תכנית חד,1200/
ותכניות תקפות אחרות ביום אישור התכנית ,על נספחיהן
חלות בתחום התכנית ,למעט הוראות ששונו בתכנית זו.

 .31047המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם  ,15חיפה
 ,31048טלי .04-8633448

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים בחלק
מתחום התכנית ,בלא שינוי בשטח הכולל; ב( הרחבת דרך
בתוואי מאושר; ג( שינוי קווי בניין מ־ 3מי עד  7מי ל־ 3מי
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עד  5מי )עם הוראה נקודתית לבניינים בכיכר(; ד( שינוי
הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי למגרשים לבנייה רוויה,
לרבות שינוי מסי הבניינים מ־ 56ל־ ,33שינוי מסי הקומות
מ־ + 4ח .גג עד ק  17 +וקומה טכנית ,ל־ק  + 7 +ח .גג
וקומה טכנית עד ק  17 +וקומה טכנית ,הגדרת גובה מבנים
עד  67מי ,העמדתם במגרשים וחניה לפי המפורט בטבלת
הוראות הבנייה; ה( שינוי חלוקת שטחי בנייה בתחום
התכנית בלא שינוי בשטח הכולל; ו( ניוד יח״ד בתחום
התכנית בלא שינוי במספרן הכולל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,טלי .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בנייה בתכנית
מפורטת לצורך הוצאת 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
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא ,כיכר העירייה  ,7טלי ,04-8478420
 .www.kiryat-ata.org.ilהעתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,משרד הפנים ,רחי
פלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633432
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יעקב פרץ

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אתא
מרחב תכנון מקומי זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
זב/מק1/239/״ ,שינוי קווי בניין בגוש  ,10369חלקה  ,26ראס עלי,
שינוי לתכנית מיתאר ג ,1101/ראס עלי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חד/מק765/לג״ ,שינוי לתכנית חד.765/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראס עלי  -גוש
 ,10369ח״ח .26

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רחי ירושלים 5
 -גוש  ,10037חלקה  386בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין כדי להסדיר
היתר בנייה לבית מגורים קיים.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין למבנים
קיימים; ב( הגדלת תכסית קרקע מ־ 30%ל־.42%

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4254

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,6071התשס״ו.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון ,דואר כפר המכבי  ,30030זבולון ,טלי
 ,04-8478105ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שדי פלי״ם  ,15חיפה  ,33095טלי  ,.04-8633447וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה ,טלי ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רחי
פלי״ם  ,15חיפה ,טלי  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

דב ישורון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

באישור שר הפנים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי כ/מק496/״,
שינוי לתכנית כ.150/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי חכ/מק/35/ד2/״ ,מתחם תיירות עין הוד ,פירוט לתכנית
חכ/35/ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אתא  -גוש
 ,11614חלקה  9בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין הוד  -גוש ,11945
חלקות  38 ,37בשלמותן; גוש  ,10945ח״ח  ;58 ,47 ,46 ,39 ,36גוש
 ,11948חלקה  34בשלמותה ,ח״ח .90-87 ,64 ,63 ,49 ,48 ,33-31
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון ופיתוח אזור למופעים
פתוחים ואזור לבתי הארחה ונופש לצורכי הכפר ,בהתאם
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לתכנית מאושרת חכ/35/ד; ב( פירוט וקביעת השימושים
המותרים בכפיפות לתכנית מאושרת חכ/35/ד ,בלא שינוי
ייעודים מאושרים ובלא תוספת זכויות.
מטרת התכנית :א( קביעת הנחיות בינוי; ב( הנחיות לעיצוב
אדריכלי; ג( קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
ושירותים; ד( קביעת השלבים וההתניות לביצוע; ה( איחוד
וחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6197התשע״א ,עמי .2354
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,ד״נ חוף הכרמל ,טלי ,04-8136213
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רחי
פלי״ם 15א ,חיפה ,טלי  ,04-8633448וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מורדות הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מכ/מק802/״,
שינוי לתכנית מכ ,300/כפיפות לתכנית מכ.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רכסים ,גבעה אי ,רחי
הרב קוק  -גוש  ,11144חלקה  201בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין :א( צדי-צפוני
מ־ 4מי ל־ ;0ב( צדי-ימני מ־ 4מי ל־ 2.8מי ,צדי-דרומי מ־ 4מי
ל־ 2.4מי.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין לצורך הקמת מקוה בגבעה אי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,רחי כורי  ,2מגדל
הנביאים ,חיפה ,טלי  .04-8676296ההעתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רחי
פלי״ם 15ב ,חיפה ,טלי .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ליאת פלד

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה ובמשרדי הוועדה המחוזית
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לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
מ/מק134/״ ,שינוי לתכניות מ ,89/משח ,9/כפיפות לתממ.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
מנשה ,אנדרטה ובית המועצה  -גוש  ,12233ח״ח .17
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת גבולות אתר המורשת
וההנצחה של משמר הגבול עקב גידול במספר המבקרים
באתר ,כולל טקסי זכרון והשבעה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מנשה-אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד״נ חפר ,טלי
 .04-6177307העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה,
טלי .04-8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מסי מ/מק135/״ ,שינוי לתכניות מ ,108/משח,12/
בהתאם לתכניות מ ,344/מ ,70/כפיפות לתמא ,35/תממ.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
מנשה ,קיבוץ להבות חביבה  -גוש  ,8919ח״ח .18 ,13 ,7
עיקרי הוראות התכנית :עריכת תכנית החלפה והסדרת
שטחים בקיבוץ להבות חביבה ,תכנון קטע דרך חדשה ,קביעת
מיקום שטחים פתוחים ,שטחי משק ואזור מגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מנשה אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד״נ חפר ,טלי
 .04-6177307העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה,
טלי .04-8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אילן שדה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה
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מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/ען1172/״ ,שינוי
לתכניות מיתאר ען ,125/ענ/במ.361/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגירבייה -
גוש  ,8756חלקה ) 54בשלמותה(.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה חדשה בלא הסכמה;
ב( שינוי בקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ת״ד  ,241עארה  ,30025טלי .04-6351789
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם 15א ,חיפה ,טלי .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מסי ענ/מק986/״ ,שינוי לתכנית מיתאר מסי
ען/במ.359/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגירבייה -
גוש  ,8776חלקות ) 32-30בשלמותן(.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה חדשה בלא הסכמת
הבעלים לחלקות  32 ,31 ,30בגוש  ;8776ב( יצירת בסיס
חוקי לרישוי מבנים קיימים; ג( שינוי בקווי בניין; ד( שינוי
גודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.12.2009ובילקוט הפרסומים  ,6033התש״ע ,עמי .951
) (2״תכנית מיתאר מסי ענ/מק1248/״ ,שינוי לתכנית מיתאר
ען.125/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אלגירבייה -
גוש  ,8752חלקה ) 31בשלמותה(.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה חדשה בלא הסכמת
הבעלים; ב( הגדלת שטחים לצורכי ציבור; ג( יצירת בסיס
חוקי לרישוי מבנים קיימים; ד( שינוי בקווי בניין לבניינים
קיימים; ה( שינוי בגודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6167התשע״א ,עמי .1340
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רחי פלי״ם 15א ,חיפה ,טלי ,04-8633448
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וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מוחמד סובחי גבארין

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
הר/מק/329/יב״ ,שינוי לתכנית הר 160/מופקדת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רחי נצח
ישראל  - 60גוש  ,6411חלקה .308
מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי-צפוני ודרומי.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי מ־ 4מי ל־ 3מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע״א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון ,רחי בני ברית  ,7הוד השרון ,טלי
 ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי טירה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טירה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי טר/מק5124/״,
שינוי לתכנית ממ.1/920/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש  ,7780ח״ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בנייה; ב( הקטנת
קווי 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 על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל־טירה  ,44915טלי  .09-7751447המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה .72430
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע׳ אלחי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל־טירה
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מרחב תכנון מקומי יהוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
יד/מק5076/״ ,שינוי לתכניות גמ ,3/377/גמ/365/א ,ממ,1124/
ממ ,865/ממ/865/א ,כפיפות לתכניות חמ/1564/א ,יד,1/10004/
יד ,2/10004/יד/מק ,2113/יד/מק ,5001/תמא.4/2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד-מונוסון,
הרחובות ביאליק וברסימנטוב  -גוש  ,6694חלקה  96בשלמותה;
מגרש  1בשלמותו; שטח התכנית 627 :מ״ר.
מטרת התכנית :א( הוספת יח״ד ,הוספת שטחי שירות
ליחידות הדיור הנוספות וסימון מבנים להריסה; ב( במגרש
מסי  (1 :1שינוי קו בניין חזית )רחי ביאליק( ל־ 5מי במקום  6מי;
 (2שינוי קו הבניין חזית )רחי ברסימנטוב( ל־ 5מי במקום  6מי;
 (3הגדלת אחוזי הבנייה ל־ 66%במקום .60%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6224התשע״א ,עמי .3737
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון ,רחי מרבד הקסמים  ,6ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל ,91
רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי בן דוד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה,
שדי דואני  ,3יבנה ,טלי  .08-9433383העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צבי גוב ארי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
כס/מק/14/1/מ״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי הס 10
 גוש  ,6431חלקה  407בשלמותה.מטרת התכנית :קביעת קווי בניין לבריכת שחייה ולחדר
מכונות.
עיקרי הוראות התכנית :א( קו בניין דרומי לבריכת השחייה
ולמבנה העזר יהיה  2מי; ב( קו בניין מזרחי לבריכת השחייה
יהיה  3.5מי; ג( קו בניין מערבי לבריכת השחייה ולמבנה עזר
יהיה  3.30מי.

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע״א ,עמי .4846

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יב/מק/66/1/א״.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רחי ויצמן  ,137כפר סבא ,טלי
 ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9270170וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה  -גוש ,4944
ח״ח  ;137שטח התכנית 606 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינויים בקווי בניין כדי לאפשר הקמת
מדרגות כניסה לבית הכנסת ,מדרגות חירום וחדר שירותים
ומחסן.
עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בניין כדי לאפשר
הקמת מדרגות כניסה לבית הכנסת ,מדרגות חירום וחדר
שירותים ומחסן ,על ידי :א( דרומי  2.20מי בלא פתחים במקום
 4מי בתחום המדרגות בלבד; ב( מערבי  2.50מי בלא פתחים
במקום  5מי בתחום המדרגות בלבד ו־ 3.20מי במקום  5מי בתחום
המדרגות בלבד; ג( צפוני  2מי במקום  4מי לפי מצב מאושר
ו־ 3.80מי במקום  4מי; ד( מזרחי-קדמי  4.70מי במקום  5מי;
ה( העברת זכויות מקומה לקומה כך שהתכסית תהיה 48%
במקום  35%המותרים בלי לחרוג מסך כל השטחים המותרים;
ו( קווי הבניין החורגים יהיו רק לאזור המבוקש ובשאר האזורים
יהיו קווי בניין לפי המאושר.
ובשעות
בימים
בתכנית,
לעיין
רשאי
מעוניין
כל
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
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יהודה בן חמו

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי מודיעין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מודיעין מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מד/מק42/5/״,
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד.4/5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכי משואה )אתר גבעה  ,(0רחי נחל זוהר ,28 ,26 ,24
 ,30קואורדינטות :ציר ^  ,200.860ציר  ;644.400 ¥גוש ,5684
חלקות  60 ,58בשלמותן.
מטרת התכנית :שינוי חלוקת שטחי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי חלוקת שטחי בנייה
מותרים בין מגרשים צ 88-וצ ;86-ב( ניוד יתרת זכויות הבנייה
בסך  170מ״ר שטח עיקרי ממתחת למפלס ה־ 0.00ממגרש צ86-
אל מגרש צ.88-

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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 על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין ,רחי תלתן  ,1מודיעין,
טלי  .08-9726052שעות קבלת קהל :בימים אי ,די ,בשעות
 ,12.00-8.30וביום בי ,בשעות  .17.00-13.00העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
שדי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788444

הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל) .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תכנוני ,שעות קבלת קהל :בימים אי ,בי,
בשעות  ,13.00-8.30וביום די ,בשעות .17.00-13.00
חיים ביבס

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מפורטת
מסי נס/מק/4/61/א״ ,שינוי לתכניות  ,61 ,1/1בהתאם לתכניות
/1/2 ,1/2ב ,מק ,1/6/מק ,1/7/תממ ,3/21/תמא ,38/תמא.35/

מרחב תכנון מקומי מודיעין

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רחי המנין
הראשון  -גוש  ,3842חלקות  52 ,16בשלמותן ,ח״ח .19

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי מד/מק33/6/״ ,שינוי לתכנית מיתאר
מקומית מד/מק.15/6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכי מוריה )אתר בוכמן( ,רחי רבקה אמנו ,9 ,7 ,5
 ,21 ,17 ,15 ,13 ,11קואורדינטות :ציר ^  ,200.500ציר ¥
 ;643.125גוש  ,5816חלקות  39 ,12בשלמותן; גוש ,5817
חלקה  14בשלמותה.
מטרת התכנית :העברת זכויות בנייה לשטח עיקרי ממתחם
מ 58-למתחם מ 59-בשכונת מוריה.
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת  31מ״ר יתרת זכויות
בנייה לשטח עיקרי ,ממתחם מ 58-למתחם מ59-
לטובת הרחבת  2יח״ד מטיפוס דירת גן במפלס התחתון;
ב( הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע״א ,עמי .4847
) (2״תכנית מפורטת מסי מד/מק212/177/״ ,שינוי לתכנית
מיתאר מקומית מר/מק.74/177/

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בלא הסכמת
בעלים; ב( שינוי קו בניין קדמי; ג( אישור הקלות לתוספת
שטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש״ע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רחי הבנים  ,9נס ציונה ,טלי
 ,08-9383810ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,קריית הממשלה ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי ,08-9788444
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
נס/מק234/״ ,רחי רמז  ,1שינוי לתכנית  ,1/1בהתאם לתכניות
 ,2/1מק/2/1 ,5/1/ב ,מק ,7/1/תמא ,38/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רחי רמז -
גוש  ,3637חלקה  392בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין ,רעות ,רחי
מרום  ,24קואורדינטות :ציר ^  ,201.397ציר ;643.486 ¥
גוש  ,5829ח״ח .40

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין צדי ,צפוני מ־ 3מי
ל־ 2.2מי ו־ 1.8מי.

מטרת התכנית :ניוד שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת
אל מעליה ,ושינוי הוראות בינוי בדבר תכסית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6178התשע״א ,עמי .1750

עיקרי הוראות התכנית :א( ניוד  30מ״ר שטח עיקרי מקומת
המרתף לקומת הקרקע; ב( הגדלת תכסית מ־ 224מ״ר
ל־ 240מ״ר; ג( שינוי הוראות בינוי בדבר שטח עיקרי מרבי
בקומה ,מ־ 140מ״ר ל־ 170מ״ר; ד( הוראות בינוי ועיצוב
אדריכלי בעבור תוספת הבנייה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה ,רחי הבנים  ,9נס ציונה ,טלי ,08-9383810
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש״ע ,עמי .3631
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ,רחי תלתן  ,1מודיעין ,טלי ,08-9726052
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

לקהל.
יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
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מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מסי נת/מק15/500/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רחי דוד
פרישמן  -גוש  ,8232חלקה  522בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בניין.

) (2״תכנית מפורטת מסי נת/מק17/500/״ ,שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת/100/ש ,1/נת.1/323/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכי נאות
הרצל ,רחי יהושע בן נון  - 2גוש  ,8232חלקה 154
בשלמותה ,ח״ח .168
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין; ב( ניוד זכויות
בין הקומות.
) (3״תכנית מפורטת מסי נת/מק49/537/״ ,שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת.1/353/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכי רמת
ידין ,רחי ישעיהו בן אמוץ  - 10גוש  ,7932חלקה 220
בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת שטחים של יחידות
דיור בבניין קיים עד  120מ״ר; ב( שינוי קווי בניין.
)(4

״תכנית מפורטת מסי נת/מק53/552/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רחי יהודה
הנשיא  - 38גוש  ,8267חלקה  315בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת קווי בניין; ב( שינוי לבינוי
על ידי בניית שני מבנים על החלקה וביטול קומת עמודים;
ג( ניוד שטחים.

) (5״תכנית מפורטת מסי נת/מק38/700/״ ,שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת/100/ש ,1/נת.4/217/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,מרכז העיר,
רחי הל״ה  - 9גוש  ,8233ח״ח .174
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח עיקרי מ־279) 60%
מ״ר( ל־ 307) 66%מ״ר(; ב( שינוי קווי בניין :קדמי מ־ 5מי
ל־ 3.19מי ,צדי-צפוני מ־ 4מי ל־ 0.9מי; ג( הגדלת תכסית
וניוד זכויות בין קומות מ־ 30%ל־ ;43%ד( תוספת קומות
מ־ 2קומות על עמודים ל־ 2קומות על עמודים  +יציאה
לגג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים אי ,די ,הי,
משעה  8.30עד  ,11.30וביום בי ,משעה  12.00עד  ,16.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,רחי הצורן  ,6אזור התעשייה
קריית ספיר ,נתניה ,טלי  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי
מוצקין  ,91רמלה ,טלי .08-9788444
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מסי פת/מק78/1212/״ ,שינוי לתכנית ,16/1212
כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי חפץ
חיים  ,30רחי בלפור  - 28גוש  ,6396חלקה  65בשלמותה.
מטרת התכנית :תכנית לתוספת שימוש למשרדים בקומת
הקרקע של בניין המיועד למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :הוספת שימושים במגרש המיועד
בתכנית למגורים וששטחו אינו עולה על  2.500מ״ר למטרת
משרדים או מלונאות ,או למטרת מסחר בחזית בניין
המיועד למגורים ,והכל בלי לשנות את השטח הכולל
המותר לבנייה במגרש לפי התכנית ובלבד שהשטח הכולל
המותר לבנייה לצורך השימושים הנוספים לא יעלה על
 15%מסך השטח הכולל המותר לבנייה במגרש ושהוא
נמצא ביישוב שמספר תושביו עולה על  5,000לפי נתונים
שמפרסמת הלשכה המחוזית לסטטיסטיקה.
) (2״תכנית מיתאר מסי פת/מק89/1268/״ ,שינוי לתכניות
.30/1268 ,2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי דרך
ספיר  ,41רחי יצחק שיפר  ,32רחי שלום עליכם  - 3 ,1גוש
 ,6355חלקה  270 ,269בשלמותן.
מטרת התכנית :א( תוספת יח״ד לבניין בהיתר בלא שינוי
בנפח הבניין בהיתר; ב( איחוד חלקות.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יח״ד לבניין עם היתר
בנייה הכולל  16יח״ד בלא שינוי בגובה ובנפח הבניין ובלא
תוספת שטח עיקרי; ב( מסי יח״ד לפי תבנית תקפה ,13 -
מסי יח״ד בהקלה לפי היתר בנייה תקף  ,16 -מבוקש 17
יח״ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח
תקוה ,רחי העליה השנייה  ,1קומה  ,4חדר  ,326פתח תקוה,
טלי  .03-9052284שעות קבלת קהל :בימים אי ,גי ,הי ,בשעות
 ,12.00-8.30ביום גי בשעות  ,18.00-16.00טלי .03-9053111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי פת/מק82/1201/״ ,שינוי לתכנית
 ,75/1201כפיפות לתכניות  ,21/1201 ,2000בהתאם לתכנית
תממ.21/3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי זאב
ברנדה  - 32גוש  ,6387חלקה  28בשלמותה.
מטרת התכנית :הקמת בניין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין :צדי צפוני מ־4
מי ל־ 3.6מי לכל הקומות ,צדי דרומי לכיוון שצ״פ מ־ 4מי
ל־ 2מי לכל הקומות ,אחורי מערבי לכיוון שצ״פ מ־ 4מי
ל־ 2מי לכל הקומות ולמרפסות מרחק של  0.5מי לקומות
א-ו ,שינוי קו בניין קדמי מ־ 5מי ל־ 3מי בשל הרחבת הדרך
לכל הקומות.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי הרצל ,91
רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק אוחיון

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק137/״ ,שינוי לתכנית
אפ.1/2009/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רחי מבצע
דני  - 6גוש  ,5485חלקה  96בשלמותה.

תוספת קומות :א( מ־ 6קומות  +חדרים על הגג ל־ 7קומות
 +חדרים על הגג ,בלא תוספת שטחים מותרים לבנייה;
ב( הרחבת דרך רחי ברנדה.

מטרת התכנית :הרחבת שטח יחידות דיור שנבנו לפני 10
שנים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש״ע ,עמי .4012

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/265/א״ ,שינוי לתכניות
אפ ,2000/אפ/במ ,2010/רנ/265/א.

) (2״תכנית מיתאר מסי פת/מק17/1237/״ ,שינוי לתכניות
/2000 ,2000 ,1237א ,פת/מק/2000/ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,מתחם ^
חלקי גוש  ;5511גוש  ,5486חלקה  99בשלמותה ,ח״ח ;88
גוש  ,5499חלקות  2 ,1בשלמותן; גוש  ,5512חלקה 90
בשלמותה; גוש  ,5495ח״ח  ;28גוש  ,5496ח״ח  ;19גוש ,5497
ח״ח  ;43 ,8גוש  ,5498ח״ח .51 ,11 ,8 ,7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי
היבנר  - 50גוש  ,6713חלקות  135 ,134 ,126בשלמותן,
ח״ח .222
מטרת התכנית :הקמת  2בנייני מגורים בני  6קומות על
עמודים  +קומה חלקית )קביעת איחוד וחלוקה(.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים; ב( תוספת  8יח״ד ,מ־ 16יח״ד ל־ 24יח״ד בלא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ג( תוספת
 2קומות ,מ־ 4קומות  +חדר על הגג ל־ 6קומות + ...
קומה חלקית) .לא יותרו ח .גג(; ד( הקטנת קו בניין צדי
לכיוון מזרח מ־ 6מי ל־ 5.4מי באופן חלקי לבניין דרומי;
ה( הקטנת קו בניין צדי לכיוון מערב מ־ 4מי ל־ 3.6מי לבניין
דרומי; ו( הרחבת דרכים כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.11.2008ובילקוט הפרסומים  ,5864התשס״ט ,עמי .284
) (2״תכנית מיתאר מסי פת/מק57/2003/״ ,שינוי לתכניות
/4/2003 ,4/2003 ,2000א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רחי שרגא
רפאלי  - 5גוש  ,6357ח״ח .22
עיקרי הוראות התכנית :שינוי במיקום השפ״פ ,שינוי קווי
הבניין במגרש; א( איחוד וחלוקה של המגרשים בהסכמת
בעלים ,ליצור שינוי במקום השפ״פ בלא שינוי בשטח
הכולל של כל ייעוד הקרקע; ב( שינוי בקווי הבניין לכיוון
מזרח מ־ 20מי ל־ 18מי הקבוע בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התשע״א ,עמי .4682
ניתן לראות את התכניות במחלקת מידע בעיריית פתח
תקוה לפי קביעת תור מראש ,בטלי  ,03-9053111ובמשרדי

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמה ,איחוד וחלוקה
של מגרשים; ב( הגדלת שטחים ציבוריים פתוחים מ־180.3
דונם ל־ 187.2דונם ,לפי חוק הגדלת שטחים שנקבעו
בתכנית בת־תוקף לצורכי ציבור; ג( שינוי במסי יח״ד
מ־ 2,940יח״ד ל־ 2,937יח״ד ,בלא הגדלת זכויות הבנייה,
כל עניין שניתן לבקשו כהקלה לפי סעיף  147לחוק ובכפוף
לסעיף  151לחוק; ד( שינוי במערך מבני הציבור באופן
ששטחם לא ישתנה; ה( שינוי מיקום דרכים בהתאמה
לגבול פרוזדור החשמל המורחב ,בלא שינוי בשטחם;
ו( שינוי ייעוד ,מייעוד מגרש מיוחד לייעוד מגורים ,מסחר
ותעסוקה ,ולייעוד מסחר ותעסוקה לפי הוראות מבא״ת;
ז( שינוי בגובה הבניינים ,שינוי בהוראות בינוי; ח( הרחבת
דרך לפי סעיף 62א)א( 2לחוק הרחבת דרך בתוואי מאושר
בתכנית בת־תוקף; ט( אישור זכויות למרפסות מקורות,
בהתאם לתיקון תקנה  4בתקנות חישוב שטחים מיום
 ,30.4.2008לפי מה שהיה ניתן להתיר בבנייה לפי תכנית
רנ/265/א ותכנית שהופקדה עד .1.1.2010
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין ,רחי שילה  ,21ראש העין ,טלי .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רחי הרצל  ,91רמלה,
טלי .08-9788444
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה סיני

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מסי רצ/מק2/16/1/״ ,שינוי לתכניות רצ,16/1/
רצ ,1/1/כפיפות לתממ/6/3/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שדי
מינסטר ,כביש  - 431גוש  ,3630ח״ח  ;77 ,54גוש ,3631
ח״ח .85 ,13-1
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך חקלאית מדרום
לכביש  431בקטע רחי רמז  -צומת ראשונים )צומת גן
הורדים(.
) (2״תכנית מיתאר מסי רצ/מק114/22/1/״ ,שינוי לתכניות
רצ/13/122/1/א ,רצ ,22/1/רצ ,2/13/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שיכון
המזרח ,רחובות החצב ,הארז ,הרקפת ,רביבים-ישראל ופני
)ויינברג(  -גוש  ,4241חלקות  440-435בשלמותן; גוש ,4242
ח״ח .476
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בין מגרש המיועד
לבנייה ציבורית לבין מגרשים המיועדים למגורים אי ושינוי
מקומם בלא שינוי בזכויות והוראות הבנייה; ב( קביעת
הוראות בינוי מחדש של מתחם בית ספר רמז.
) (3״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/39/1/א10/״ ,שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ/39/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכי נווה
דקלים ,רחי הקשת  - 62גוש  ,5436חלקה  121בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין קדמי לצורך הסדרת
מצב קיים.
) (4״תכנית מיתאר מסי רצ/מק5/40/1/״,
רצ ,40/1/רצ.1/1/

שינוי לתכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,מדרחוב
רוטשילד  -גוש  ,3933חלקות 336 ,331-329 ,94 ,93 ,30 ,19
בשלמותן ,ח״ח  ;328 ,260 ,29גוש  ,3935חלקות ,62 ,61 ,7 ,3
 100 ,99בשלמותן ,ח״ח .138 ,1
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות לפי תכנית
רצ 40/1/בדבר בינוי ,פיתוח ועיצוב אדריכליים :א( שינוי
לתשריט עיצוב החזיתות  -נספח גי; ב( שינוי לתשריט
מפרטי החזיתות  -נספח גי; ג( שינוי לתשריט תחבורה
 נספח וי; ד( קביעת מקומות מוגדרים בתחום המדרחובבהתאם לנספח בינוי ופיתוח כלדהלן :תחומים לבתי קפה
ומסעדות ,מעברים להולכי רגל ולרכב תפעול ,מרחב רב־
תכליתי לאירועים; ה( ריצוף אלמנט מים ,הצבת פסלים
וריהוט רחוב; ו( קביעת הנחיות לתכנון והסדרי תנועה
למעבר רכב תפעולי במדרחוב.
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) (5״תכנית מיתאר מסי רצ/מק5/51/50/1/״ ,שינוי לתכניות
רצ ,1/51/50/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רחובות  - 5197 ,5196 ,5188 ,5187גוש  ,7375חלקות
 152 ,74 ,73בשלמותן ,ח״ח .112-100 ,72 ,70 ,48-42 ,8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין אחורי בחלקות
לאורך רחי המכבים מ־ 15מי או  10מי )חלקה  70בלבד(
ל־ 6מי ,בלא שינוי בזכויות הבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רחי הכרמל  ,20ראשון לציון,
טלי  .03-9547577העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רחי
הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מסי רח/מק/8/189/א״ ,שינוי לתכנית
רח.8/189/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
אחים קיבוביץ  - 13 ,11 ,9גוש  ,3702חלקה  400בשלמותה,
ח״ח .397 ,394 ,388
מטרת התכנית :הרחבת דרך בתוואי קיים.
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת הדרך ברחי קיבוביץ כדי
לקבל רוחב זכות דרך של  13מי.
) (2״תכנית מיתאר מסי רח/מק96/1250/״ ,שינוי לתכנית
רח ,1250/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/מק/2000/
ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות,
ארלוזורוב  - 27גוש  ,3701חלקה  514בשלמותה.

רחי

מטרת התכנית :שינוי קווי הבניין ותוספת יחידת דיור
ו־ 6%בשטחים העיקריים ,בלא שינוי בשאר זכויות
והוראות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת השטחים העיקריים
המותרים בתחום התכנית ,כך שיהיה ניתן לבנות 66%
משטח המגרש במקום  60%המותרים; ב( שינוי בקו בניין
צדי ל־ 3מי במקום  4מי המותרים ,ובקו בניין אחורי ל־ 3מי
במקום  6מי המותרים; ג( קביעת זכויות והוראות בנייה.
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) (3״תכנית מיתאר מסי רח/מק10/2105/״ ,שינוי לתכניות
רח ,2/2105/רח/2000/ב ,1/רח/מק/2000/ב ,5/כפיפות
לתכניות רח/במ ,2105/רח/מק ,1/2105/רח/מק/2000/ב,2/
רח/מק ,3/2105/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,שכי מקוב,
רחי שאול זילברמן  - 4גוש  ,3699ח״ח  ;34מגרש 163
בשלמותו מתכנית במ.2/2105/
מטרת התכנית :שינוי הוראות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות בינוי לצורך מתן
אפשרות לכניסה חיצונית נפרדת ישירות למרתף קיים,
ביחידה מזרחית בלבד כדי שישמש כקליניקה לבעל הנכס
בלבד; ב( המרתף הנ״ל יהיה בשימוש בעל הנכס בלבד
ותירשם על כך הערת אזהרה בטאבו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2טלי  .08-9392293העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
רח/מק/550/ג/16/ב״ ,רחי יעקב  ,15שינוי לתכנית רח/550/ג,16/
כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/
ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/רח/תמא ,2/4/רח/תמא.38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רחי יעקב 15
 גוש  ,3703חלקה  840בשלמותה.מטרת התכנית :תוספת יחידת דיור בקומת קרקע ,כך שיהיו
 12יח״ד.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת יחידת דיור אחת ,כך
שיהיה ניתן לבנות סך הכל  12יח״ד במקום  11יח״ד ,בלא שינוי
בשאר זכויות והוראות הבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6224התשע״א ,עמי .3739
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה,
טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
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מרחב תכנון מקומי רמלה
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי לה/מק2/14/16/״ ,החלפת שטחים,
שכי מצליח צפון ,כפיפות לתכנית גז.14/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,שכי מצליח -
גוש  ,5932חלקות  55 ,51 ,48 ,44 ,43 ,41 ,29 ,21 ,20בשלמותן;
גוש  ,5933חלקות  95 ,84 ,79בשלמותן.
מטרת התכנית :א( החלפת שטחים בלא שינוי בסך כל
שטח של כל ייעוד קרקע; ב( קביעת קווי בניין לייעודים
השונים כמסומן בתשריט; ג( קביעת גודל מגרש.
) (2״תכנית מפורטת מסי לה/מק7/14/16/״ ,בית כנסת ,רחי עוזי
חיטמן ,שינוי קו בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,שכי מצליח -
גוש  ,5933חלקות  84 ,78בשלמותן.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין אחורי לכיוון שביל הולכי
רגל מ־ 3מי ל־ 0מי ולכיוון מזרח בהתאם למצב קיים בפועל
במגרש המיועד למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי מ־ 3מי ל־0
מי ובקו בניין צדי-מזרחי מ־ 3מי ל־ 1.8מי  3 -מי במגרש
המיועד למבני ציבור והגובל בשצ״פ ומגורים ,בלא שינוי
נוסף מהמופיע בתכנית מאושרת לה/מק.3/14/16/
) (3״תכנית מפורטת מסי לה/מק8/14/16/״ ,החלפת שטחים,
שכי מצליח צפון ,כפיפות לתכנית גז.14/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,שכי מצליח -
גוש  ,5932חלקות  55 ,51 ,48 ,44 ,43 ,41 ,29 ,21 ,20בשלמותן;
גוש  ,5933חלקות  95 ,84 ,79בשלמותן.
מטרת התכנית :א( החלפת שטחים בלא שינוי בסך כל
שטח של כל ייעוד קרקע; ב( קביעת קווי בניין לייעודים
השונים כמסומן בתשריט; ג( קביעת גודל מגרש.
) (4״תכנית מפורטת מסי לה/מק1007/״ ,החלפת שטחים ,שצ״פ,
שב״צ ,טללי חיים ,שינוי לתכניות לה ,1000/לה/250/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה  -גוש ,4357
חלקות  50 ,46 ,44בשלמותן; גוש  ,4374ח״ח .9 ,8 ,1
מטרת התכנית :הצרחת שטחים בייעודי שצ״פ ושב״צ ,על
ידי איחוד וחלוקה של מגרשים בלא שינוי כולל של כל
ייעוד קרקע לצורך הקמת מבנה ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה ,רחי שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טלי .08-9771564
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי רמלה

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
לה/מק5/170/״ ,חיבור רחי הזית לכביש  ,200כפיפות לתכניות
לה ,147/מח ,170/לה ,1000/לה/350/א.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי רע/מק474/״ ,שינוי וכפיפות לתכנית רע ,2000/כפיפות
להוראות תכניות  ,292/1מק/284/1/ב ,מק.400/1/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רחי הזית -
גוש  ,4350ח״ח  ;30 ,18גוש  ,4351ח״ח  ;30 ,16גוש  ,4354ח״ח ,50
 ;216 ,91 ,55גוש  ,4724ח״ח  ;8גוש  ,5807ח״ח .71

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה  -גוש ,7651
חלקה .260

מטרת התכנית :א( הרחבת דרך ,קיימת ומאושרת בתכנית,
המחברת בין רחי הזית במערב רמלה לכביש  ;200ב( איחוד
ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בתחום התכנית; ג( הגדלת
שטחים.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטחים לצורכי ציבור;
ב( הרחבת זכות דרך ,קיימת ומאושרת בתכנית ,על ידי שינוי
ייעוד מחקלאי לדרך ,ממגורים לדרך ,מטיפול נופי לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,9.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6197התשע״א ,עמי .2358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה ,רחי שמשון הגיבור  ,1רמלה,
טלי  ,08-9771564ובמשרדי הוועדה מחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9270170וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יואל לביא

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה
מרחב תכנון מקומי רעננה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי רע/מק476/״ ,שינוי לתכנית
רע ,2000/בהתאם לתכניות רע/292/1/א ,רע/מק/284/1/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רחי רמב״ם - 54
גוש  ,6586חלקה .33
מטרת התכנית :שינוי קו בניין.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי )צפוני( מ־ 4מי
ל־ 2.5מי.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין מערבי מ־ 3מי
ל־ 1.35מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.9.2010ובילקוט הפרסומים  ,6146התשע״א ,עמי .414
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה ,רחי השוק  ,6רעננה ,טלי ,09-7610516
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי
הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
איתן גינזבורג

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי גזר
הודעה בדבר אישור תכנית מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מקומית
מסי גז/מק20/11/״ ,שינוי לתכניות גז ,4/11/גז.12/11/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר דוד,
קואורדינטה ^190.370 :קואורדינטה ;¥636.120 :גוש ,5141
חלקה  ,11ח״ח  ;49 ,19 ,10גוש  ,5146ח״ח  ;9שטח התכנית:
 102.790דונם.
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים )באמפיתאטרון
ובמבנים ומוסדות ציבור בגן לאומי( בלא שינוי בשטח הכולל של
יעודי הקרקע בתכנית; ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי
או עיצוב אדריכליים; ג( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים
בתכנית אחת ,בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
לבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6178התשע״א ,עמי .1752
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר ,בית חשמונאי ,ד״נ שמשון  ,99789טלי
 ,08-9274082וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,רחי השוק  ,6רעננה ,טלי  .09-7610516העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788444

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
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פטר וייס

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
שד/מק55/290/״ ,שינוי לתכנית הר.10/290/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות השבים  -גוש
 ,6589ח״ח .9
מטרת התכנית :הגדלת מסי יחידות דיור לפי מגבלת גודל
ליח״ד לפי תכנית הר.10/290/
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת יחידות דיור; ב( תוספת
 6%שטח עיקרי; ג( הנחיות לבנייה בסמוך לקו מתח גבוה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דרום השרון ,ת״ד  ,500נוה ירק ,טלי .03-9000560
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
.08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דלגיו

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חמ/מק ,24/566/שינוי לתכניות גז ,566/גז/מק ,1/566/כפיפות
לתכנית תמא.2/4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שדה התעופה
 גוש ) 6832חלק( ,חלקות  84 ,40 ,39בשלמותן.מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים; ב( האיחוד וחלוקה כוללים :העברת שצ״פ  -תא שטח
 84בין מגרשי השב״צ .תאי שטח  40 ,39לצד מזרח ועל ידי כך
יצירת תא שטח  410המאפשר ניצול מרבי של הקרקע בלא כל
שינוי בסך כל השטחים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6224התשע״א ,עמי .3741
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,רחי מודיעים  ,10שהם ,טלי
 ,03-9722887וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון סוסן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מרחב תכנון מקומי לב השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי צש/מק48/22-6/״,
שינוי לתכניות צש ,0/2-0/צש.3/77/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב צור משה -
גוש  ,8000ח״ח  ;1מגרש .3
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין קדמי בהתאם
למסומן בתשריט; ב( הגדלת שטח הבנייה המותר ב־ 6%משטח
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 על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון ,צומת בני דרור ,ת״ד  ,137תל מונד
 ,40600טלי  ,09-7960200פקסי  .073-2521597ימי קבלת קהל בימים
בי ,גי ,הי ,בשעות  .11.30-8.30העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה,
טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עמיר ריטוב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב השרון

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ממ/מק4/1517/״ ,שינוי לתכנית
ממ1517/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב ,מערב
 גוש  ,3784ח״ח  ;1גוש  ,3785ח״ח  ;1גוש  ,4245ח״ח ;13גוש  ,4041חלקות ,54-52 ,44 ,43 ,37-35 ,33 ,31-29 ,8 ,7
 ,83-81 ,79 ,78 ,75-73 ,68 ,67 ,65-63ח״ח .84 ,6-4
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה ,ביטול מתחמי
התכנון המשניים והקצאת המגרשים בין הבעלים ,הגדלת
מסי יחידות דיור בלא תוספת שטח בנייה עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים ובמסגרת זו הגדלת שטח המיועד לצורכי ציבור;
ב( שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים לפי התכנית
שבתוקף מסי ממ1517/א ,בלא שינוי בסך כל השטח
הכולל; ג( קביעת שינויים בבינוי ובעיצוב הארכיטקטוני
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בדבר גובה הבניינים; ד( הגדלת מסי יחידות דיור מ־2,845
ל־ 3,302יח״ד; ה( שינוי קווי בניין המאושרים; ו( הקטנת
תכסית הפנויה במגרשי המגורים תוך הגדלת שטחים
ציבוריים פתוחים; ז( התאמת נספח חניה לבינוי; ח( קביעת
תנאים לפיתוח השטח ולהוצאת היתרים מכוח התכנית;
ט( קביעת הוראות בדבר חניה .החניה תהיה על־קרקעית
בתחום המגרש ,כשינוי לסעיף  (2)5.1.2בהוראות תכנית
מאושרת הקובעת ששיעור החניה התת־קרקעית לא יפחת
מ־ 50%מסך כל החניות במגרש.
) (2״תכנית מפורטת מסי ממ/מק1/9/3098/״ ,שינוי לתכנית
ממ.9/3098/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל ,הרחובות
מרדכי גור ,מנחם בגין  -גוש  ,6392חלקות .97-95 ,93-91
מטרת התכנית :א( העברת זכויות בנייה לא ממומשות
ממגרשים  96 ,95 ,92 ,91ו־ 97למגרש  93לצורך תוספת
קומות ותוספת יחידות דיור למבנה מגורים; ב( תיקון טעות
סופר בתכנית מב ;9/3098/ג( מסי יחידות דיור ששטחן
הממוצע עד  90מ״ר לא יפחת מ־.15%
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת יחידות דיור ממגרש
 97למגרש  ;93ב( תוספת של  6יחידות דיור ,סך הכל ;59
ג( תוספת  4קומות ,סך הכל  20קומות על קומת עמודים
בגובה עד  6מי; ד( העברת שטחים עיקריים לא מנוצלים
ממגרשים  97 ,96 ,95 ,92 ,91למגרש  ;93ה( תיקון טעות סופר
בתכנית ממ/במ ,9/3098/סעיף  ,18בטור של יח״ד מותרות
בעבור מגרש ) 3חלקה  ,(93מ־ 51ל־ ;52ו( מסי יחידות דיור
ששטחן הממוצע עד  90מ״ר לא יפחת מ־.15%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים אי ,גי ,הי ,בשעות:
 ,12.00-8.00שבהם שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,רחי בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טלי  .03-9302051העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה,
טלי .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ממ/מק1/2051/״ ,שינוי לתכניות
ממ ,2051/ממ/מק.1/2013/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית דגן ,צומת
הרחובות שבזי-מנחם בגין  -גוש  ,6075ח״ח ,197 ,152 ,18
 ;198גוש  ,6100ח״ח  ;97גוש  ,6101חלקות ,72 ,71 ,69 ,2 ,1
ח״ח  ;75-73 ,70 ,68 ,64-58 ,47-45 ,4 ,3גוש  ,6102חלקות
 ,14-10ח״ח .36 ,29-27 ,17-15 ,9-7
מטרת התכנית :שיפור מערך תנועה והסדרת גישה אל
מתחם הפארק ואזור המסחר.
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עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית
בת־תוקף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע״א ,עמי .4853
)(2

״תכנית מפורטת מסי ממ/מק9143/״ ,שינוי לתכנית ממ.9001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כוכב יאיר ,רחי אגוז
 - 76גוש  ,8930חלקה .42
מטרת התכנית :התרת בריכת שחייה פרטית.
עיקרי הוראות התכנית :א( התרת בריכת שחייה פרטית
ששטחה  61מ״ר; ב( קו בניין אחורי לבריכת שחייה  1.40מי
במקום  3.30מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4263

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,רחי בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טלי  ,03-9302051ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
גיא קב-ונקי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
עח/מק3/3/138/״ ,שינוי לתכניות עח ,138/עח ,3/138/כפיפות
לתכנית עח.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית עמק
חפר ,הדר עם  -גוש  ,8306ח״ח .25 ,24
עיקרי הוראות התכנית :הזזת מגרשי מגורים מסי
226-215ב  12 -מי דרומה ,על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים ,בלא שינוי בסך הכל של כל ייעוד קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4263
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טלי ,09-8981661
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788466וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
רן אידן

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר
מרחב תכנון מקומי עמק לוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עמק לוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי על/מק35/314/״,
כפיפות לתכניות גז ,9/314/גז/9/314/ג.

בר/מק1/7/224/״ ,שינוי לתכנית בר ,7/224/כפיפות לתכניות
בר ,2020/בר.224/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר השבעה  -גוש
 ,6796חלקה  46בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ראם  -גוש ,5463
חלקה  ,9ח״ח  ;55מגרש .90

עיקרי הוראות התכנית :שינוי המשבצת הצהובה בלא
שינוי בהוראות התכנית.

מטרת התכנית :שינוי גבולות של אזור מגורים ביישוב
כפרי בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד ,ת״ד  ,15כפר חב״ד ,72915
טלי  ,03-2230666פקסי  .03-9604372העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי .08-9788499

עיקרי הוראות התכנית :א( בתאי שטח  1ו־ - 2שינוי
גבולות של אזור מגורים ביישוב כפרי על ידי שינוי יעודי קרקע,
מקרקע חקלאית לאזור מגורים ביישוב כפרי ומאזור מגורים
ביישוב כפרי לקרקע חקלאית בלא שינוי בשטח הכולל של כל
ייעוד קרקע; ב( בתאי שטח  1ו־ - 2שינוי הוראות בינוי.

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

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע״א ,עמי .5411
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טלי
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מנשה משה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד
מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ק/מק6/3414/״ ,שינוי לתכנית ק ,3414/כפיפות לתמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ,קואורדינטה
^  ,195.875קואורדינטה  ;668.350 :¥גוש  ,8865חלקה  25בשלמותה,
ח״ח  ;32 ,26 ,11 ,1גוש  ,8866ח״ח .42 ,41 ,20 ,19 ,17
מטרת התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בלא
שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :העברת שטח לייעוד מסחרי בהיקף
של  640מ״ר ממגרש  2למגרש  ,7בלא שינוי בסך כל שטח המסחר
המותר לבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6217התשע״א ,עמי .3311
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם ,רחי עי אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם,
טלי  ,03-9370241ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רחי הרצל  ,91רמלה ,טלי  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יצחק בלק

יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם
מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ציון רבי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מסי
טה/מק8/107/״ ,שינוי לתכניות טה/במ ,107/טה/מק/במ,2/107/
טה/מק/במ.5/107/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -חלקי גוש
 ,15159חלקות  31-29בשלמותן; מגרשים לפי תב״ע טה/במ:107/
 334 ,333 ,131בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי חלוקת שטחי הבנייה
המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר
לבנייה ובלי לשנות את הגובה המותר; ב( שינוי קווי בניין;
ג( שינוי לבינוי; ד( הגדלת מסי יח״ד מ־ 31ל־.36
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רחי טבור הארץ ,ת״ד  ,508טבריה ,טלי
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טלי .04-6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי טבריה

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
טה/מק7/12662/״ ,שינוי לתכניות ג ,287/ג.12662/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
מע/מק52/297/״ ,שינוי בקו בניין ,שינוי לתכניות ג/במ,55/
כפיפות להוראות תכנית גנ.17132/

באישור שר הפנים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15062
חלקה  ,57ח״ח .184
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין; ב( הגדלת מסי
יח״ד מ־ 4ל־.5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,12565חלקה  50בשלמותה ,ח״ח  ;105מגרש  2בשלמותו; שטח
התכנית 755 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע״א ,עמי .833

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2010ובילקוט הפרסומים  ,1617התש״ע.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רחי טבור הארץ ,ת״ד  ,508טבריה,
טלי  ,04-6739526ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,נצרת עילית  ,17511טלי  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רחי צאלים  ,1טלי ,04-9596095
פקסי  ,04-9591668דוא״ל ,vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה,
נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

לקהל.
אליהו זיגדון

מייק סקה

יושב ראש ועדת המשנה המקומית

מהנדס העיר ,יקנעם עילית

לתכנון ולבנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי נצרת
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
מעמק/במ77/55״ ,שינוי לתכניות ג/במ ,290/ג/במ ,55/מע/מק/
במ.29/55

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק1144/״ ,שינוי לתכנית
ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16508
חלקה .3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11070ח״ח  ;70 ,40 ,39 ,36-32גוש  ,11071ח״ח  ;1שטח התכנית
 9,000מ״ר.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי גובה
הבנייה המרבי.

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין למצללות והוראות בינוי
בהתאם.

) (2״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק1161/״ ,שינוי לתכנית
ג.9000/

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רחי צאלים  ,1טלי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16538
ח״ח .5

 ,04-9596095פקסי  ,04-9591668דוא״לvaada@yoqneam. :
 .org.ilהעתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
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עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נצרת ,ת״ד  ,31נצרת  ,16100טלי  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טלי .04-6508508

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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

יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

מרחב תכנון מקומי עפולה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק1/9421/״,
בינוי ברחי אסף שמחוני ,עפולה עילית ,שינוי לתכנית ג.9421/

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה ,רחי אסף
שמחוני  -גוש  ,17765חלקות  ,77-71 ,63-59ח״ח .157 ,147

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי נע/מק/ג/במ2/40/״ ,שינוי לתכניות ג/במ.1/02/27 ,40/

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי מסי
יח״ד בלא שינוי בסך כל השטח.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית ,רחי
דגנית  -גוש  ,16650חלקות  ,82 ,81 ,11ח״ח .123 ,101
עיקרי הוראות התכנית :לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן
).(7)(4)(1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע״א ,עמי .5412
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,רחי גלבוע  ,16נצרת עילית,
טלי  ,04-6478829וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון גפסו

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי עכו

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עפולה ,רחי יהושע  ,47עפולה ,טלי  .04-6520344העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית,
טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מסי עכ/מק18/״.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרום למתחם הטניס
ממערב לעוקף עכו )כביש מסי  (4וממזרח לגני ריזוואן ושכונת
נווה ספיר בגוש  ,18030ח״ח .22
מטרת התכנית :לאפשר הקמת מיתקני ספורט אתגרי
בגובה רב.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי  -גובה מותר ,מסי קומות וגובה גדר בלא שינוי בשאר
ההוראות ,בהתאם לסעיף 62א)א( ,סעיף קטן .5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6187התשע״א ,עמי .2056
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו ,רחי ויצמן  ,35טלי  ,02-9956111/2ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת
עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון לנקרי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית
מסי אג/מק154/5626/״ ,שינוי לתכנית מיתאר ג.5626/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית ראש
פינה  -גוש  ,13937חלקה .32
עיקרי הוראות התכנית ומטרתה :א( שינוי בקווי בניין;
ב( תוספת .6%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,קניון הגליל
העליון ,חצור הגלילית ,טלי  .04-6800077המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,17000
טלי .04-6508508
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ישכר פרנקנטהל

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי גא/מק84/10/״ ,כפיפות לתכנית
ג.10664/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10271
ח״ח  ;1שטח התכנית 893 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
) (2״תכנית מפורטת מסי גא/מק26/11/״ ,שינוי לתכנית ג.10567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10268
ח״ח  ;63 ,62שטח התכנית 880 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת״ד  ,505שפרעם ,טלי .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי גא/מק31/10/״ ,הגדלת כיסוי קרקע
והקטנת קווי בניין בשפרעם ,שינוי לתכניות ג,7025/
ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10300
ח״ח  ;18שטח התכנית 677 :מ״ר.
מטרת התכנית :הגדלת כיסוי קרקע מ־ 40%ל־ ,50%הגדלת
מסי מבנים במגרש לשניים והקטנת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6197התשע״א ,עמי .2364
) (2״תכנית מפורטת מסי גא/מק21/11/״ ,הוספת שימושים
למטרת משרדים ו/או מסחר בחזית בניין ,שינוי לתכניות
ג ,7025/ג.9915/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10375
ח״ח  ;35שטח התכנית 868 :מ״ר.
מטרת התכנית :הוספת שימושים למטרת משרדים ו/או
מסחר בחזית בניין המיועד למגורים ,ושינוי בקווי בניין
הקבועים בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6253התשע״א ,עמי .4888
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,ת״ד  ,505שפרעם ,טלי ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת״ד ,595
נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמואל לנקרי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גולן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גו/מק02/11574/״,
שינוי לתכנית גו/מק.01/11574/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מדרשת הגולן חיספין
 גוש  ,200000חלקה .13עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמה; ב( איחוד וחלקה מחדש בהסכמה תוך שמירה על סך
כל השטחים המאושרים בתכנית גו/מק.01/11574/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מועצה אזורית גולן ,ת״ד  ,13קצרין ,12900
טלי  .04-6969711/2המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית  ,17511טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אלי מלכה

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק177/״ ,שינוי
לתכנית ג.9951/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית השיטה  -גוש
 ,23186ח״ח .49 ,45 ,37

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6103התש״ע ,עמי .3642

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין הסמוכים לכביש
 חזית קדמית מ־ 3מי ל־ 5מי וחזית אחורית מ־ 6מי ל־ 3מי,במגרשים .126 ,113-102

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד״נ גלבוע  ,18120טלי ,04-6533252
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד״נ גלבוע ,18120
טלי  .04-6533252העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595קריית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק135/״,
בהסכמה ,שינוי לתכנית ג.15608/

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
מק/גמ384/6129/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגיאר  -גוש 15609
)מוסדר( ,חלקות  56 ,55בשלמותן ,ח״ח  ;19 ,17 ,12 ,7 ,5 ,3 ,2שטח
התכנית 44,780.000 :מ״ר.

מרחב תכנון מקומי גלבוע

תכנית

דניאל עטר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע

חלוקה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גלבוע
 גוש  ,17112חלקות  10-1בשלמותן; גוש  ,17096ח״ח ;2גוש  ,17098ח״ח  ;4 ,1גוש  ,17112ח״ח .34-32 ,15-13 ,11
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6167התשע״א ,עמי .1352
) (2״תכנית מפורטת מסי ג/גל/מק150/״ ,תכנית שינוי לתכנית
בינוי שער הגלבוע מסי ג/גל/מק8/״ ,שינוי לתכניות
ג ,5609/ג/גל/מק ,98/תמא ,22תמא ,35תמא ,8תממ,9/2
הקלה לתכנית תמא.3

מטרת התכנית :א( הסדרת חיבורים לדרך אזורית ויצירת
חיבור מגרשי המגורים מצפון ואזור התעשייה מדרום לדרך
השירות; ב( הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת־תוקף לדרך
על חשבון שטח ציבורי מדרום.
ובשעות
בימים
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי ,מגדל השעון ,ת״ד  ,515כפר תבור
 ,15241טלי רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי .04-6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גלבוע
 גוש  ,20572ח״ח  ;4 ,3שטח התכנית 74,634.000 :מ״ר.מטרת התכנית :א( ניוד שטחי בנייה בלא שינוי בסך כל
שטחי הבנייה ושימושי הקרקע; ב( שינויים בפיתוח
הכולל שינויים בהסדרי תנועה ,שינויים בחניות;
ג( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית מדרך אזורית 667
)ההקלות מפורטות מצפון לדרום 17 (1 :מי מציר הדרך
) 7מי מקצה זכות הדרך( בעבור מבנה שירות;  (2קו בניין
 0בעבור כביש מוצע וחניות )במקום חניון וספורט ומבנה
שירות( 25 (3 .מי מציר הדרך ) 15מי מקצה זכות הדרך(
בעבור מבנה שירות;  13 (4מי מציר הדרך ) 3מי מקצה
זכות הדרך( בעבור חניות וחניון;  17 (5מי מציר הדרך
) 7מי מקצה דרך זכות הדרך( בעבור תחנת טרנספורמציה;
מדרך אזורית  30 (1 :675מי מציר הדרך ) 15מי מקצה זכות
הדרך( בעבור מבנה שירות;  23 (2מי מציר הדרך ) 8מי
מקצה זכות הדרך( בעבור מבנה )מיתקן רמפת גלישה(.

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

צביקה כהן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
מרחב תכנון מקומי גליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מסי גע/מק209/״ ,שינוי לתכנית ג.14148/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כחל  -גוש  ,13592ח״ח
 ;7 ,3גוש  ,13593ח״ח  ;8שטח התכנית 52,908.000 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ג 14148/להגדלת
שטח כיסוי קרקע.
6505

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות לפי תכנית ג14148/
בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.
)(2

״תכנית מפורטת מסי גע/מק211/״ ,שינוי לתכנית ג.6258/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עמיעד  -גוש ,13927
ח״ח  ;5גוש  ,13929ח״ח .3-1
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :איחוד וחלוקה בהסכמה
בשטח תכנית מפורטת ג 6258/ליצירת רציפות תכנונית
לשטח שירותי דרך.

)(3

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ת״ד  ,90000ראש פינה ,טלי
 .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת״ד ,595
נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

״תכנית מפורטת מסי גע/מק230/״ ,שינוי לתכנית ג.13536/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דפנה  -גוש ,13247
ח״ח  ;2שטח התכנית 314 :מ״ר.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ת״ד  ,90000ראש פינה ,טלי
 .04-6816372העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,ת״ד ,595
נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון
הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי גע/מק222/״ ,שינוי לתכנית
ג.7753/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר בלום  -גוש
 ,13492ח״ח  ;13 ,4גוש  ,13494ח״ח  ;5שטח התכנית:
 137,260.000מ״ר.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה מחדש של אזור מבני משק
לפי ג 7753/לצורך בניית לולים נוספים.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי גע/מק231/״ ,שינוי לתכנית
ג ,16529/כפיפות לתכנית גע/מק ,196/גובלת לתכנית
ג.7803/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאסא  -גוש ,14222
ח״ח  ;38 ,36 ,35 ,33 ,32גוש  ,14224חלקות ,49-47 ,34 ,33 ,30
 73 ,71 ,70 ,66 ,59 ,58 ,55בשלמותן ,ח״ח ,69 ,67 ,64 ,63 ,46
 ;72גוש  ,14227ח״ח .30
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג.16529/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
6506

מרחב תכנון מקומי גליל עליון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גע/מק191/״ ,משגב עם ,שטח משולב ציבור ומסחר ,שינוי
לתכנית ג.12887/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משגב עם  -גוש ,14006
ח״ח .25 ,24
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
של אזורי מגורים ושטח משולב מסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.8.2009ובילקוט הפרסומים  ,6005התש״ע ,עמי .142
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ת״ד  ,90000ראש פינה ,טלי
 ,04-6816372ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,משרד הפנים ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי ,04-6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אהרון ולנסי

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי מק/יז06/211/״,
גבמ.211

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה יעקב  -גוש
 ,10601ח״ח .13 ,12
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת תכסית
במגרש .31
) (2״תכנית מפורטת מסי מק/יז28/6874/״ ,שינוי לתכנית
ג.6874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כעביה  -גוש ,10345
ח״ח .41
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש .120

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טלי  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טלי .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גלג50/07/12049/״ ,שינוי לתכנית ג ,12049/בהתאם לתכנית
ג.12906/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19270
ח״ח  ;80-78 ,4מגרשים  96 ,95בשלמותם מתכנית ג.12049/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
מק/יז04/9996/״ ,שינוי לתכנית ג.9996/

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בלא
הסכמת הבעלים; ב( התאמת קווי בניין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עמק יזרעאל ,אזור
תעשייה שגיא  - 2000גוש  ,17414ח״ח .44

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5872התשס״ט ,עמי .577

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות בינוי :תוספת
ארקדה בחזית המזרחית של המגרש נוסף על החזית הצפונית;
ב( שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט; ג( שינוי בתכסית מותרת
בדרך של הקלה מ־ 40%ל־.55%

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין ,טלי  ,04-6746741וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מנחם עירון

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.3.2011ובילקוט הפרסומים  ,6224התשע״א ,עמי .3745
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טלי
 ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן

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

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מסי /2מע/מק64/8156/״ ,שינוי לתכניות ג,8156/
/2מע/מק.38/8156/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי  -גוש
 ,11182חלקות  175 ,174 ,172 ,170בשלמותן.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/לג35/10/9906/״ ,שינוי
לתכניות ג ,12907/ג ,15786/ג ,4014/ג ,5422/ג ,9906/בהתאם
לתמא.3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש ,19353
ח״ח .104 ,25
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין מ־ 5מי ל־ 0מי
מדרך אזורית באזור תעשייה עראבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי כיווני תנועה המופיעים
בנספח בינוי שאושר בתכנית /2מע/מק.38/8516/
)(2

״תכנית מסי /4מע/מק58/9607/״ ,שינוי לתכנית /4ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16880
חלקות  23 ,22בשלמותן ,ח״ח .20 ,14
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דרך מסי  10לפי קיר
קיים; ב( הסדרת גישה סטטוטורית לחלקה  ;22ג( איחוד
וחלוקה בלא הסכמת הבעלים; ד( שינוי ייעוד מדרך
למגורים וממגורים לדרך.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות,
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף

בימים ובשעות
מעוניין בקרקע,
את עצמו נפגע
 100לחוק ,רשאי
6507

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית,
טלי  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית,
טלי .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מסי /8מעמק93/14617/״,
שינוי לתכניות /8ג/8 ,14617/מעמק.58/14617/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17384ח״ח  ;100גוש  ,17386ח״ח  ;23גוש  ,17398ח״ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות בינוי )הסדרי
תנועה(; ב( קביעת הסדרי תנועה לשלב אי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6206התשע״א ,עמי .2800
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית ,טלי
 ,04-6468585ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קריית רבין ,נצרת עילית ,טלי  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בניין בהתאם למבנה
הקיים בפועל; ב( איחוד וחלוקה של מגרשים  ,23 ,22שינוי
לתב״ע גנ.18147/
) (3״תכנית מפורטת מסי מג/מק3/2011-״ ,שינוי לתכניות
ג/במ ,175/ג/במ.277/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ורדים  -גוש
 ,21073חלקה  ,108ח״ח  ;157מגרש .498
עיקרי הוראות התכנית :א( התרת וקביעת הוראות לבריכת
שחייה פרטית ומיתקניה; ב( שינוי קו בניין; ג( הגדלת
תכסית קרקע; ד( קביעת הוראות ומגבלות למבני שירות;
ה( הנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ,טלי  .04-9979659העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית .17000
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אדם קולמן

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

לקהל.
ראפע חגיאגירה

מרחב תכנון מקומי משגב

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי מג/מק41/2008-״ ,שינוי לתכנית
ג ,6399/בהתאם לתרשצ .1/1208/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הילה  -גוש ,19113
חלקה  ,68ח״ח .80
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בניין; ב( שינוי של
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי:
 (1שינוי קו בניין אחורי לפי תשריט;  (2שינוי קו בניין קדמי
מ־ 5מי ל־ 3מי;  (3תוספת מסי מבנים במגרש ,מ־ 2מבנים
ל־ 3מבנים;  (4הקמת יח״ד מבנה אחד למגורים והשני
למגורים או לשלושה יחידות אירוח נפרדות.
) (2״תכנית מפורטת מסי מג/מק2/2011-״ ,שינוי לתכניות
ג ,13266/ג ,5180/גנ.18147/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח  -גוש ,18718
ח״ח  ;31גוש  ,18719ח״ח .159 ,31
6508

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מקומית מסי מש/מק13/6931/״ ,סלמה,
הקטנת קווי בניין בגוש  ,19456ח״ח  ,9כפיפות לתכנית
ג.6931/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סלמה  -גוש ,19456
חלקה  ;9שטח התכנית 0.644 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בנחל צלמון ,גוש ,19456
חלקה .9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4271
) (2״תכנית מפורטת מסי מש/מק1/13548/״ ,קורנית ,שינוי קווי
בניין במגרש  ,107כפיפות לתכנית ג.13548/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קורנית  -גוש ,17307
חלקה  ;41שטח התכנית 0.506 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4271
התכניות האמורות נמצאות
לתכנון ולבנייה משגב ,אזור
 ,04-9990102ובמשרדי הוועדה
הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית,

במשרדי הוועדה המקומית
תעשיה תרדיון ,משגב ,טלי
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
טלי  ,04-6508508וכל מעוניין

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אבו בסמה ,רחי יצחק רגר  ,11קומה גי ,באר
שבע ,טלי .08-6202555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד אבו קרינאת

הודעה בדבר הפקדת תכנית

מהנדס המועצה והוועדה
המקומית אבו בסמה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מסי שג/מק10/11/״,
שינוי לתכניות מאושרות ג ,15565/ג ,1933/ג.6769/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שעב  -גוש ,19731
חלקה  68בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין לבנייה הקיימת
בלא שינוי בזכויות הבנייה ,קווי הבניין בהתאם למצב המוצע
בתשריט המצורף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טמרה ,ת״ד  ,377טמרה ,טלי
 .04-9868670העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טלי
.04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
סיאח חמוד

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
/2מק465/״ ,שינוי וכפיפות לתכניות /2 ,214/03/2מק,417/
 73/101/02/2על כל הוראותיהם ,למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,שחמון ,רובע
 ,6רחי  - 18 ,14 ,10גוש  ,40125חלקות  ;14-12מגרשים ;682-680
שטח התכנית 7.492 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד מגרשים  681ו־,682
והגדרת גישה לחניה משותפת ,הכל תוך התחשבות בסביבה
ובהתאם לבינוי המשופר המוצע; ב( העברת זכויות בנייה -
 450מ״ר שטח עיקרי ו־ 225מ״ר שטחי שירות מהמגרש המאוחד
 682 ,681למגרש  ;680ג( העברת  7יחידות דיור מהמגרש המאוחד
 681ו־ ,682הקטנת מסי היחידות במגרש המאוחד  681ו־682
)הצפוף מאוד( למגרש הסמוך  ,680בלא הוספת בסך הכל של
יחידות דיור; ד( שינוי גובה המבנים ,תוספת של קומה בחלק
מהמגרש המאוחד  682 ,681ותוספת שתי קומות למגרש .680
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6178התשע״א ,עמי .1759
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אילת ,ת״ד  ,14אילת  ,88000טלי  ,08-6367114/5ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4ת״ד
 ,68באר שבע  ,84100טלי  ,08-6263820וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יפתח מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית

ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אילת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אבו בסמה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
/28מק8/״ ,שינוי לתכנית .110/02/28
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דריגיאת  -גוש
 100019לא מוסדר ,חלק מהגוש; גוש  100020/2מוסדר ,חלק
מהגוש ,חלקה ) 26חלק(; מגרשים ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114
) 651חלק(.851 ,21 ,20 ,
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית  ,110/02/28ביישוב
דריגיאת ,לפי תיקון  43לחוק התכנון והבנייה ,על ידי :א( איחוד
וחלוקה של מגרשים; ב( שינוי בקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה בדבר אישור תכניות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-שנאצלה לי על ידי שר הפנים ,אני מאשר את
התכניות האלה:
)(1

״תכנית מסי /5מק2574/״ ,שינוי לתכנית .5/02/102/88
התכנית היא תכנית מפורטת.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי דרום,
רחי הרב שלמה טנא  -גוש  ,38196ח״ח  ;57גוש ,38389
חלקות  18 ,16במלואן ,ח״ח  ;40גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול.

6509

מטרת התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים ,חלוקת זכויות
בנייה בין המגרשים ,הוספת מסי יחידות דיור במגרש,
שינוי קווי בניין ,שינויים בהוראות בינוי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שיכון
דרום ,רחי חטיבת הנגב  - 28גוש  ,38276ח״ח  ;89גוש ,38277
חלקה .50

עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית מפורטת מסי
 5/02/102/88במגרשים מסי 1א1 ,ב ,06 ,לפי תיקון  43לחוק
התכנון והבנייה ,על ידי :א( איחוד וחלוקת מגרשים בלא
הסכמת הבעלים ,על ידי שינוי ייעוד הקרקע ממגורים
לשצ״פ ומשצ״פ למגורים בלא שינוי בסך כל השטח של
כל ייעוד קרקע; ב( שינוי של הוראות בדבר בינוי בעבור
מגרש מסי 1א בנושאים האלה (1 :הגדלת מסי דירות גן
המותרות במגרש מ־ 2יח״ד בכל בניין )סך הכל  6יח״ד(
ל־ 10יח״ד במגרש;  (2בניית מחסנים בעבור דירות הגן
בגודל של עד  6מ״ר לדירה במסגרת זכויות הבנייה למטרות
שירות המותרות; ג( הגדלת תכסית הקרקע המרבית
במגרש מסי 1א ,העברת זכויות בנייה בהיקף של  1,757מ״ר
ממטרות עיקריות למטרות שירות ,לפי סעיף 62א)א();(9

מטרת התכנית :שינוי לתכנית מפורטת  11/116/03/5במגרש
מסי  505המיועד למגורים ומסחר ,על ידי :א( שינוי הוראות
בדבר בינוי להוספת קומה אחת ,סך הכל קומת הקרקע 4 +
קומות במקום קומת הקרקע  3 +קומות; ב( הוספת יחידת
דיור אחת ,סך הכל  13יח״ד במקום  12יח״ד ,והוספת שטח
שירות בעבור הדירה הנוספת בלא שינוי בסך כל השטח
העיקרי המותר; ג( שינוי בקווי הבניין; ד( העברת שטחים
עיקריים בהיקף של  23מ״ר משימוש מסחרי לשימוש
מגורים; ה( הקלה לתוספת שטחים למטרות שירות בעבור
ממ״דים.

ד( הגדלת מסי יחידות הדיור במגרש מסי 1א  -הוספת
 26יח״ד ,סך הכל  95יח״ד במקום  69יח״ד ,והוספת שטחי
שירות בעבור מבואות ,חדרי מדרגות ומרחבים מוגנים
בגין הגדלת מסי יחידות הדיור ,לפי סעיף 62א)א();(8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4272
) (2״תכנית מסי
.35/104/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
תעשייה ,רחי הטחנה  -גוש  ,38041ח״ח .15

ה( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית בלא
שינוי בסך כל השטח המותר לבנייה על ידי העברת זכויות
בנייה ממגרש  06למגרש 1א ,לפי סעיף 62א)א() ;(6ו( שינוי
בקווי בניין לפי סעיף 62א)א().(4
)(2

מטרת התכנית :שינוי לתכנית מפורטת מסי 35/104/03/5
במגרש מסי 1ג המיועד לבנייני ציבור ,על ידי שינויים
בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6238התשע״א ,עמי .4272

״תכנית מסי /5מק2580/״ ,שינוי לתכנית .139/102/02/5
התכנית היא תכנית מפורטת.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע ,ת״ד  ,15כיכר מנחם בגין ,2
באר שבע ,טלי  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רוביק דנילוביץ׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,מבואה
מזרחית; מגרש מסי  ,50צומת חטיבת הנגב; גושים
וחלקות :כתף באר שבע  ,5חלקה  ,6גוש בחלקיות;38065 :
מסי מגרש ,50 :בהתאם לתכנית .139/102/02/5

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי נתיבות

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש .50
עיקרי הוראות התכנית :א( שינויים בקווי בניין כמפורט
להלן (1 :לכיוון מסילת הברזל מ־ 120מי מציר המסילה
ל־ 60מי;  (2לכיוון דרך מסי  40מ־ 150מי ל־ 75מי בעבור
הבינוי המוצע;  (3לכיוון דרך מסי  40מ־ 100מי ל־ 50מי
בעבור חניה; ב( שינוי תכסית קרקע מרבית מ־ 19%ל־;44%
ג( שינוי הוראות בדבר בינוי למתן אפשרות לניצול של כל
זכויות הבנייה לקומה אחת; ד( שינוי חלוקת שטחי הבנייה
בין השימושים השונים.
אבי הלר

יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מסי
.11/116/03/5

6510

/5מק2572/״,

שינוי

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מסי /22מק2073/״ ,שינוי לתכנית .127/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות מערב  -גוש
.100279
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות תכנית בדבר
בינוי או עיצוב אדריכלי ,מסי קומות מינימלי יעמוד על 6
קומות.

) (2״תכנית מסי /22מק2074/״ ,שינוי לתכניות ,15/101/03/22
/22מק.2039/

מרחב תכנון מקומי באר שבע

לתכנית

/5מק2592/״,

שינוי

לתכנית

מפורטת

מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכי החורש
 גוש  ;100279מסי מגרשים .158 ,157עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי בניין כמסומן
בתשריט; ב( שינוי הוראות והנחיות בנייה בדבר בינוי:
 (1שינוי מרווחי בנייה ,שינוי במרחקים בין הבתים;
 (2שינוי סוג הבנייה ,מבנייה טורית לבנייה בודדת;
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

ג( העברת  120מ״ר ,שטחים עיקריים ממגרש  157למגרש
 ,158באופן שסך כל השטחים העיקריים יגדלו מ־ 950מ״ר
ל־ 1,070מ״ר; ד( הגדלת מסי יחידות הדיור במגרש  ,157מ־5
ל־ 6ובמגרש  158מ־ 5ל־ ,8בלא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות; ה( אישור בליטת מרפסות למרחק של
 1.70מי מעבר לקו בניין ובליטת פרגולות הצללה למרחק
של  2מי מעבר לקו בניין או עד קו בניין  0.00מי.
) (3״תכנית מסי /22מק2075/״ ,שינוי לתכניות ,15/101/02/22
/22מק.11/101/02/22 ,2052/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכי החורש
 גוש .100279עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות התכנית לחיפוי
קירות חוץ בעבור מבני מגורים צמודי קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,1טלי .08-9938757
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נתיבות
הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
/22מק2058/״ ,שינוי לתכניות /22במ/22 ,2/במ/22 ,2/2/במ.5/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכי נווה נוי,
רחי הגפן  - 19גוש  ,39613חלקה .24
עיקרי הוראות התכנית :א( שרטוט קווי בניין בתשריט;
ב( הגדלת תכסית ,על ידי העברת זכויות בנייה מקומה אי
לקומת קרקע בלא הגדלת זכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בילקוט
הפרסומים  ,6224התשע״א ,עמי .3750
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,1טלי ,08-9938757
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
יחיאל זהר

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי ערד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מסי /24מק2051/״ ,רחי מואב  ,57שכי רותם ,ערד ,שינוי נקודתי
לתכנית  ,5/105/03/24כפיפות לתכניות /24 ,10/105/03/24
מק.7/105/03/24 ,2020/

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,רחי מואב - 57
גוש  ,38226חלקה  1בשלמותה ,ח״ח  ;75 ,72מגרש  29בשלמותו
מתכנית .5/105/03/24
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין מ־ 7מי לפי המצב
הנקודתי הקיים בשטח ,בהתאם לתשריט מצורף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.11.2010ובילקוט הפרסומים  ,6146התשע״א ,עמי .421
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערד ,ת״ד  ,100מחנה קדמי ,טלי ,08-9955323
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת״ד ,68
באר שבע ,טלי  ,08-6296436וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
טלי פלוסקוב

יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערד
מרחב תכנון מקומי באר טוביה
הודעה בדבר אישור תכנית
שם התכנית :מושב ינון ,חלקות ו ו  ,בו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-שנאצלה לי על ידי שר הפנים ,אני מאשר
את ״תכנית מסי /8מק2115/״ ,שינוי לתכנית ,3/130/03/8
שינוי וכפיפות לתכנית  ,11/130/03/8כפיפות לתכנית
)130/03/8ד.(692/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב ינון  -גוש
 ,2711ח״ח  ;32 ,13גוש  ,2712חלקה  11במלואה ,ח״ח ;79 ,77
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים המיועדים
למגורים ומשקי עזר ולשטח לבנייני ציבור ,הגדלת שטח
למטרות ציבור ,שינוי בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים
המיועדים למגורים ומשקי עזר ולבנייני ציבור; ב( הגדלת שטח
לבנייני ציבור; ג( שינוי בקווי הבניין בתאי שטח ו־.13A214
אבי הלר

יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
/18מק2064/״ ,שינוי לתכנית .66/102/02/18
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,שכי
יגאל אלון ,אזור מגדל מים/תחנת מים/תחנת כיבוי אש ,רחי
הרב אבוחצירה  -גוש  ,301ח״ח .138
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי קו
בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
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ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי ,רחי זיבוטינסקי  ,8קרית מלאכי,
טלי  .08-8608700העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,ת״ד  ,68באר שבע,
טלי .08-6263785
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט מנומק בליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סידרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתן( ,תשמ״ט.1989-

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יאיר יעקב ,מרחי אבא
הלל סילבר  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
יאיר יעקב ,עו״ד ,מפרק

אלון סחר בינלאומי בע״מ
)ח״פ (51-296830-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

מוטי מלכה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון שגיב ,ת״ז ,024222473
מרחי העצמאות  ,9זכרון יעקב ,למפרק החברה.
אלון שגיב ,מפרק

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

אמריקן פיטנס בע״מ

ביו בון סיינטיפיק בע״מ

)ח״פ (51-458074-5

)ח״פ (51-362531-9

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אפרים פרומוביץ ,ת״ז

מיוחדת לבטל את הליכי פירוק החברה ואת ההחלטה מיום

 ,24273807מרחי הגר  ,8באר שבע ,למפרק החברה.

 13.4.2011לפרק את החברה.
אפרים פרומוביץ ,עו״ד ,מפרק

ותד סאמי ,מפרק

אלכומטר בע״מ

דירה  63/8בגוש  6940בע״מ

)ח״פ (51-389255-4

)ח״פ (51-034219-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.3.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אריאל טרון ,ת״ז

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה משולם ,למפרק

 ,025376153מ״ר  ,42003מרחי הרצל  ,91בית צרפתי ובניו ,ראשון

החברה.

לציון  ,75262למפרק החברה.
שלמה משולם ,מפרק

אריאל טרון ,עו״ד ,מפרק
סנפיר אלקטרו-מיסב בע״מ
ח.נ.י .שיווק בע״מ
)ח״פ (51-200924-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)ח״פ (51-251401-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2011התקבלה החלטה
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ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אהרון צייכנר ,מרחי
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אהרון צייכנר ,רו״ח ,מפרק

טריילרס פרטס בע״מ
)ח״פ (51-254165-7
)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  ,14.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אהרון צייכנר ,מרחי
שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יגאל חברוני ,מרחי
סוקולוב  ,15ירושלים  ,92144טלי  ,02-6233344פקסי ,02-6232266
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.
יגאל חברוני ,עו״ד ,מפרק

מ.א .סטולר בע״מ
)ח״פ (51-265922-8
)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  ,12.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אהוד גרין ,מרחי בית
הדפוס  ,12בית השנהב ,ירושלים  ,95483למפרק 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.

אהרון צייכנר ,רו״ח ,מפרק

אהוד גרין ,עו״ד ,מפרק

ביפיור נדל״ן בע״מ

אם אנד אם סחר ולוגיסטיקה בע״מ

)ח״פ (51-439890-8

)ח״פ (51-449089-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי ברוורמן ,מרחי דן ,7

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מעיין כהן ,מרחי

הרצליה ,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.
שי ברוורמן ,מפרק

הקוקיה  ,19/25ראשון לציון ,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.
מעיין תהל כהן ,עו״ד ,מפרק

י.ב.א ניהול מסעדות ) (1993בע״מ

מ.פ.א .תעשיות וסחר בינלאומי בע״מ

)ח״פ (51-180158-1

)ח״פ (51-369388-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועד פלד ,ת״ז ,026901348
מרח׳ הר רמון  ,2באר שבע ,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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמנון וייס ,מרחי
ארלוזרוב  ,111פינת תשי״ח  ,2בנין שקל ,תל אביב  ,69028נייד
 ,054-7437444פקס  ,03-6968672למפרק 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.

יועד פלד ,מפרק
אמנון וייס ,עו״ד ,מפרק
מטרו  - 55קאט קוט בגדי ילדים ) (2003בע״מ
מרפאת מומחים דרום נתניה בע״מ

)ח״פ (51-347272-0

)ח״פ (51-328929-8

)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  ,8.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור לוז ,מרח׳ דוד
אליעזר  ,30חולון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק ,ברח׳ רענן  ,29תל-אביב-יפו.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ויקטור לוז ,מפרק

)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  ,18.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד רחימא ,מרחי פנחס
לבון  ,18נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד רחימא ,מפרק
דקר והחברים בע״מ

ניסנבאום הנדסה ומחשוב בע״מ

)ח״פ (51-361036-0

)ח״פ (51-191964-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה פרלמן ,מרחי

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בוריס פרלמן ,מרח׳

ביאליק  ,32רמת גן ,למפרק החברה.

ערער ) ,9בית שמעון( ,מודיעין  ,47802טל׳  ,08-9701236פקס׳

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

 ,08-9701237למפרק 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.
מריס פרלמן ,עו״ד ,מפרק

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

סמי ושאול חברה ליצור ושיווק רהיטים בע״מ

מחסנים ברמת גן דניש אנטריורס בע״מ

)ח״פ (51-399733-8

)ח״פ (51-045748-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2011התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גושן ,מרחי הקשת ,8
קרית אונו  ,55401למפרק 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.
דוד גושן ,מפרק

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

גוונים קידום מכירות בע״מ
)ח״פ (51-217692-6

ממג )מערכות מידע גאוגרפיות( בע״מ
)ח״פ (51-136499-4

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

)בפירוק מרצון(

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.8.2011התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב קליין ,מרחי

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

הרצל  ,45ת״ד  ,68רמלה  ,72100למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן ישי ,מרחי הנשיא ,26

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

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2011התקבלה החלטה
חדרה ,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.
אורן ישי ,מפרק

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

יעקב קליין ,עו״ד ,מפרק

סופיה סולושינס בע״מ
)ח״פ (51-383746-8

יהיה טוב-הפקות ,ניהול ,יצוג ,יעוץ ,פרסום בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-245214-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל רוזלי ,ת״ז ,52785128
מרחי המלאכה  ,2ת״ד  ,4436רעננה ,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.

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אלי אתגר ,מדרך
זיבוטינסקי  ,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.
אלי אתגר ,עו״ד ,מפרק
רוזנצוייג גבי בע״מ

ישראל רוזלי ,מפרק

)ח״פ (51-306758-7
)בפירוק מרצון(

גוונים מערכות מזון בע״מ
)ח״פ (51-217566-2

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

)בפירוק מרצון(

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2011התקבלה החלטה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דועא גומיד הריש,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

מת״ד  ,4103נצרת  ,16080למפרק החברה.

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.8.2011התקבלה החלטה
 12.9.2011מרחי
יעקב קליין,
באלולאת עו״ד
ולמנות
ילקוט את
לפרק
התשע״א,
מרצון י״ג
החברה ,6292
הפרסומים
הרצל  ,45ת״ד  ,68רמלה  ,72100למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

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

דועא גומיד הריש ,עו״ד ,מפרק

אשר דובב ,עו״ד ,מפרק

פ.ס מערכות מידע ושירותים ) (1999בע״מ

חן בג  -יצור שקיות נייר בע״מ

)ח״פ (51-274520-9

)ח״פ (51-210667-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נועה אורי בורלא,

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה שלום ,מרחי

מדרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.

טרומפלדור  ,20רמת השרון  ,47264למפרקת החברה.

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

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

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

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

נועה אורי בורלא ,עו״ד ,מפרקת

חנה שלום ,מפרקת

ח.ג.ד .חברה לפיתוח בע״מ

ק.מ .קומן פרופרטיס בע״מ

)ח״פ (51-239450-3

)ח״פ (51-429231-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה התקבלה החלטה לפרק את

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבי גודמן ,מרחי כיסופים

החברה מרצון ולמנות את רוני שגב ,ת״ז  ,032862690מרחי בבלי

15ב ,תל אביב  ,69355למפרקת 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.
דבי גודמן ,מפרקת

 ,8תל אביב ,טלי  ,052-5675656למפרק 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.
רוני שגב ,מפרק

אוקטופוס טראוול דוט קום )ישראל( בע״מ

יחד זה כוח בע״מ

)ח״פ (51-322638-1

)ח״פ (51-387105-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אשר דובב ,מרחי

לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה לוין ,מרחי קרני ,19

ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

תל אביב ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

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

צביקה לוין ,מפרק

ניר שגיא ,עו״ד ,מפרק

טופולסקי פרקטים בע״מ

ל .אורנה שיווק בע״מ

)ח״פ (51-324614-0

)ח״פ (51-125726-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלומי אביטן ,מרחי

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עוזיאל לוי ,מרחי דרך

הנמל  ,36חיפה ,למפרק החברה.

הים  ,46ת״ד  ,6564חיפה  ,31064למפרק החברה.

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

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

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

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

שלומי אביטן ,עו״ד ,מפרק

עוזיאל לוי ,עו״ד ,מפרק

טופולסקי מרבל בע״מ

ט.ל.ש טבק יבוא שיווק והפצה בע״מ

)ח״פ (51-329191-4

)ח״פ (51-265592-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלומי אביטן ,מרחי

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמרם גולן ,מרחי

הנמל  ,36חיפה ,למפרק החברה.

יגאל אלון  ,159תל אביב ,טלי  ,03-6959292פקסי ,03-6968767

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

למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שלומי אביטן ,עו״ד ,מפרק

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

הדס תעשיית מכונות בע״מ
)ח״פ (51-180049-2

איתנור בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-067706-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה התקבלה החלטה לפרק את

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר שגיא ,ת״ז  ,035918788מרחי

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה

משה לוי  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מרים חטיבה-נעים,
מרחי תובל  ,5תל אביב ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

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

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

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

מרים חטיבה-נעים ,עו״ד ,מפרקת
פנינה רוקח ,מפרקת

פ.ד.ל .צעצועים בע״מ
)ח״פ (51-162278-9

דוד דנקר אחזקות בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-383435-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

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  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מרים חטיבה-נעים,
מרח׳ תובל  ,5תל אביב ,למפרקת 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.

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  ,5.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אדמונד רביב ,מרח׳
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

מרים חטיבה-נעים ,עו״ד ,מפרקת

מוסך נע בע״מ
)ח״פ (51-100989-6
)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  ,14.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן חפץ ,ת״ז  ,3020047מרח׳
התאנה  ,13הרצליה ,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.
חן חפץ ,מפרק

אדמונד רביב ,רו״ח ,מפרק

לאה דנקר אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-383434-1
)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  ,5.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אדמונד רביב ,מרח׳
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אדמונד רביב ,רו״ח ,מפרק

מ נ  -פ ז חברה לשווק בע״מ
)ח״פ (51-046953-9

סול הפקות בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-155984-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2011התקבלה החלטה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה רוקח ,ת״ז ,01219617

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2011התקבלה החלטה

מרח׳ הנשיאים  ,46פתח תקוה ,למפרקת החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון מזרחי ,מרח׳ שמעון
רוקח  ,10תל אביב ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען :רח׳ סמולנסקין  ,4תל אביב  ,63415אצל רו״ח
שמואל ריסק.
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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ניסן הרטשטיין ,מפרק

רון מזרחי ,מפרק
אופנת ראב בע״מ
יורם זילברמן סוכנות לביטוח ) (1989בע״מ

)ח״פ (51-042653-9

)ח״פ (51-138863-9

)בפירוק מרצון(

)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  ,28.6.2001התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם זילברמן ,אצל רו״ח
יוסף שמעוני ,רח׳ בדנר  ,5רמת גן  ,52542למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתי לנדה ,מרח׳
מונטיפיורי  ,41תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
איתי לנדה ,עו״ד ,מפרק

יורם זילברמן ,מפרק

קפה קפה טשרניחובסקי בע״מ
ס.ק .פונטו סוכנויות בע״מ

)ח״פ (51-374389-8

)ח״פ (51-248865-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל דוודיאן ,מרח׳ אליעזר

לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז קרול ,מרח׳ גולומב ,5

קשאני  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

רמת השרון  ,47414למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

בועז קרול ,מפרק

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

בנייני בן-עטר בע״מ
)ח״פ (51-331690-1

חלקה  82בגוש  6217בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-009986-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2011התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרצל גוהרי ,מרח׳ כהנמן
 ,135בני ברק ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן הרטשטיין ,ת״ז
 ,30688901מרח׳ גליצנשטיין  ,7תל אביב ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

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

הרצל גוהרי ,מפרק

שרון אליהו ,מפרק

אקו נכסים והשקעות בע״מ

למפרט נכסים )ישראל( בע״מ

)ח״פ (51-091305-6

)ח״פ (51-112135-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.2.2011התקבלה החלטה

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בן בסט ,מרח׳ רב אשי

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל צ׳סניק ,ת״ז

 ,3תל אביב ,למפרק החברה.

 ,07990302מרח׳ דרזנר  ,8תל 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.

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

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

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

חיים בן בסט ,מפרק

דניאל ציסניק ,מפרק

או.סי.בי ) (13בע״מ

חלקה  329בגוש  8260בע״מ

)ח״פ (51-176771-7

)ח״פ (51-031226-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.8.2011התקבלה החלטה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל צ׳סניק ,ת״ז

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רענן שר טוב ,מרח׳

 ,00799030מרח׳ דוד בן גוריון  ,1בני ברק  ,51201ישראל ,למפרק

סמילנסקי  ,12נתניה ,למפרק החברה.

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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רענן שר טוב ,עו״ד ,מפרק

דניאל ציסניק ,מפרק

פי.טי.אי) .פרייבט טל אינטרנשיונל( בע״מ
)ח״פ (51-341693-3
)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  ,18.8.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון אליהו ,ת״ז
 ,023595663מרח׳ סירני  ,2הרצליה ,למפרק החברה.
6520

 3גיי .קום טכנולוגיות )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-281130-8
)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  ,9.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם קינן ,ת״ז ,55962690
מרח׳ רקפות  ,22אבן יהודה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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

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

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

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

מנחם קינן ,מפרק

מיכאל אזולאי ,מפרק

ר.ל .שביט  -סוכנות לביטוח ) (2001בע״מ

שירה מדיקל טכנולוגייס בע״מ

)ח״פ (51-315708-1

)ח״פ (51-306317-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.8.2011התקבלה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.8.2011התקבלה החלטה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאוה ויקלמן ,מרח׳

לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אלון ערמוני ,ת״ז

גולדנהירש  ,26פתח תקוה ,למפרקת החברה.

 ,057662348מרח׳ בן גוריון  ,22הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

נאוה ויקלמן ,מפרקת

אלון ערמוני ,רו״ח ,מפרק

אם-השקעות כחול לבן בע״מ

גיי.גיי.איי בית השקעות בע״מ

)ח״פ (51-393984-3

)ח״פ (51-346544-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר אלטשולר,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377

ת״ז  ,029474111מרח׳ אבן גבירול  ,25תל אביב  ,64078למפרק

מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.

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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יפעת ליפץ ,מפרקת

אמיר אלטשולר ,עו״ד ,מפרק

ק.ב .סושי דיזינגוף בע״מ
)ח״פ (51-399161-2
)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  ,23.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל אזולאי ,ת״ז
 ,015783574מרח׳ נחל לכיש  ,13/8בית שמש ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

מלאכי שלקד בע״מ
)ח״פ (51-302895-1
)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  ,22.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377
מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

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

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

יפעת ליפץ ,מפרקת

יפעת ליפץ ,מפרקת

מלאכי שלקד גם בע״מ

אם.איי 2.משקיעים ) (1999בע״מ

)ח״פ (51-302892-8

)ח״פ (51-281771-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377

מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.

מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

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

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

יפעת ליפץ ,מפרקת
יפעת ליפץ ,מפרקת

פז—ויזין בע״מ
)ח״פ (51-250411-9

הרייבריס ארט אוף ליוינג בע״מ

)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  ,22.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377
מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.

)ח״פ (51-275051-4
)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  ,16.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד רייבר ,מרח׳ ישראל

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

גלילי  ,11תל אביב-יפו ,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.
ורד רייבר ,מפרקת

אם.איי 1.משקיעים ) (1999בע״מ

דלק רדואן בע״מ

)ח״פ (51-277527-1

)ח״פ (51-321862-8

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

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2009התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפעת ליפץ ,ת״ז ,031848377

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חסן חסרמי ,מכפר

מרח׳ אמיר בינימיני  ,6פתח תקוה ,למפרקת החברה.

מזרעה  ,22807למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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

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

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

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

חסן חסרמי ,עו״ד ,מפרק
רוסתום גדבאן ,עו״ד ,מפרק
אלטוס פריווט אקווטי בע״מ
)ח״פ (51-433468-9

רדיו בר בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-3885459-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

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 הגר גורי ,מרח׳ מנחם
בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חובב ביטון ,מרח׳
קהילת ציון  ,5עפולה  ,18301למפרק 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.

הגר גורי ,עו״ד ,מפרקת
חובב ביטון ,עו״ד ,מפרק
אינפום טכנולוגיות בע״מ
)ח״פ (51-167826-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי לוינשטיין ,ת״ז
 ,004078176מרח׳ הרב מימון  ,23נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרדכי לוינשטיין ,מפרק

קלאב קפה בע״מ
)ח״פ (51-312508-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מוטי אלוש ,מרח׳
הולנד  ,13ת״ד  ,2407עפולה  ,18371למפרק 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

ערב מדיה טמרה ) (1996בע״מ

איצי.אן.סי .חברה לסחר בע״מ

)ח״פ (51-238512-1

)ח״פ (51-188778-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רוסתום גדבאן ,מת״ד

לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוה חן ,ת״ז  ,7794951מרח׳

 ,276עכו  ,24101למפרק החברה.

התחיה  ,3חולון ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

חוה חן ,מפרקת
רועי בר-יוסף ,עו״ד ,מפרק
אלרב הנדסה בע״מ
גיקארדה סמארט גיימס בע״מ

)ח״פ (51-251033-0
)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  ,21.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה פלד ,ת״ז ,004134276
מרח׳ חטיבת הנח״ל  ,41/9חדרה ,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.
רבקה פלד ,מפרקת

)ח״פ (51-400453-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב קדמי ,ת״ז ,050584747
מאבן ספיר 19א ,שיכון דן  ,64596למפרק 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.

יעקב קדמי ,מפרק

נכסי יונט מילניום  2002בע״מ
)ח״פ (51-320252-3

יורן  -השקעות ובניה בע״מ

)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

)ח״פ (51-263228-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אייזק ,מרח׳ יגאל

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

אלון  ,65תל אביב ,למפרק החברה.

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה החלטה

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

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אלמוג דורון ,מרח׳

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

החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  90ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אלמוג דורון ,עו״ד ,מפרק

שייד פתרונות מולטימדיה בע״מ

גורן אינטרנשיונל אנטרפריזס בע״מ

)ח״פ (51-303779-6

)ח״פ (51-432382-3

)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  ,11.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רועי בר-יוסף ,מרח׳
אחד העם  ,27תל אביב ,למפרק החברה.
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יהודה הלוי  ,23מגדל דיסקונט ,קומה  ,27תל אביב ,למפרק

)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  ,1.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנכ״ל חב׳ גורן אוויאשן
בע״מ ,רן גורן ,מרח׳ החוחית  ,17רמת השרון ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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

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

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

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

רן גורן ,מפרק

מאלק בדר ,עו״ד ,מפרק

שן — צור ניהול והשקעות בע״מ

ת.ד.ל נגב ודרום בע״מ

)ח״פ (51-177217-0

)ח״פ (51-126717-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.8.2011התקבלה החלטה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד שן צור ,ת״ז

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יאיר דוד ,מרח׳ מנחם

 ,59028720מרח׳ אלמוג  ,17רמת אפעל ,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.

בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת גן ,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 שן צור ,מפרק

יאיר דוד ,עו״ד ,מפרק

ש.מ.ר חומרי גלם למאפיות בע״מ

זוליג אינווסטמנטס בע״מ

)ח״פ (51-168188-4

)ח״פ (51-202587-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2011התקבלה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון לורבר ,ת״ז

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

 ,50643501מרח׳ משה דיין  ,46חולון ,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.

הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מיק ,עו״ד ,מפרק

שמעון לורבר ,מפרק

שידות בטחון בע״מ
זהר הכרמל בדר  2009בע״מ

)ח״פ (51-114084-0

)ח״פ (51-426136-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מאלק בדר ,מרח׳

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

הגעתון  ,29נהריה ,טל׳  ,054-7571414למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
טל מיק ,עו״ד ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק
ידע פלסט ייצור ופיתוח מוצרים בענף הפלסטיקה בע״מ
איי.די.4.יו )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-293878-8
)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  ,16.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מיק ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-080669-8
)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  ,21.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד פלג קפלן ,מרח׳
הסדנא  ,8ת״ד  ,2627רעננה ,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.

פלג קפלן ,עו״ד ,מפרק
אייל א.ל(2009) .
)ח״פ (51-423823-7
)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  ,23.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אביעד אלדד ,מרח׳
מנחם בגין  ,5ת״ד  ,95בית דגן  ,50200למפרק החברה.

ה פ א  -גלובל פיתרונות הגירה ברחבי העולם בע״מ
)ח״פ (8-378274-51
)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  ,22.6.2011התקבלה החל־
טה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עינת שלו-ענבר,

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

מרח׳ רחל  ,9/4תל אביב ,למפרקת 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.
עינת שלו-ענבר ,עו״ד ,מפרקת

ציר דצמבר בע״מ

פוליט סחר בינלאומי בע״מ

)ח״פ (51-305825-5

)ח״פ (51-279290-4

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אביעד אלדד ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שן צור ,ת״ז

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

 ,007250129מרח׳ צופר  ,4רמת אפעל ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,

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

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

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

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

יעקב שן צור ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

שן — צור ) (1995בע״מ

אי.אמ.אר .יזמות רפואית בע״מ

)ח״פ (51-209842-7

)ח״פ (51-301050-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.8.2011התקבלה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שן צור ,ת״ז

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

 ,007250129מרח׳ צופר  ,4רמת אפעל ,למפרק החברה.

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

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

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

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

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

יעקב שן צור ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

מנהטן ,השקעות בניה ויזום פרויקטים בע״מ

איתן הדרי—ניהול פרויקטים בע״מ

)ח״פ (51-190417-9

)ח״פ (51-372270-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

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

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

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

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

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

של״י )שיניים לעובדי ישראל( בע״מ

יצחק פריצקר ושותי בע״מ

)ח״פ (51-352106-2

)ח״פ (51-197200-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

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

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

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

מציהון איתור פיננסים בע״מ

לדנא — נטוורקינג יזמות עסקית בע״מ

)ח״פ (51-359906-8

)ח״פ (51-422828-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,16.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

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  ,16.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

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

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

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

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

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

רומטרסט טרייד  2002בע״מ

פלדות וידאומט בע״מ

)ח״פ (51-319292-2

)ח״פ (51-339889-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2011התקבלה החלטה

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2011התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיל עוז ,מקיבוץ עין

הרצליה  ,46157למפרק החברה.

חרוד מאוחד ,למפרק החברה.

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

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

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

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

טל מיק ,עו״ד ,מפרק

גיל עוז ,עו״ד ,מפרק

יהודה ובניו שרותי ביובית בע״מ
)ח״פ (51-220256-5
תיקון טעות

)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  ,16.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל מיק ,מת״ד ,5805

בתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד
החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור ,שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,6280התשע״א ,עמי  ,6038בסעיף  ,1במקום ״בסעיף
 14למבחנים העיקריים״ צריך להיות ״בסעיף )(1)14ג( למבחנים
העיקריים.״

הרצליה  ,46157למפרק החברה.
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המחיר  25.92שקלים חדשים

I S S N 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,6292י״ג באלול התשע״א12.9.2011 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

