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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
המדינה ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום א'
בשבט התשע"ב ( 25בינואר  )2012ועל שובו ביום ה' בשבט
התשע"ב ( 29בינואר .)2012
1

ה' בשבט התשע"ב ( 29בינואר )2012
(חמ )3—1300
__________
1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה להתיר ,באופן חד–פעמי
ובתנאים שיפורטו להלן ,מינוי למשרה מרשימת המשרות
בתפקידי ליבה ביחידות מערכות המידע במשרדי הממשלה
וביחידות הסמך ,כמפורט להלן (להלן  -תפקידי הליבה) ,בלי
שהוכרז עליה לפי סעיף  19לחוק ,עקב העברת תפקידו של
המועמד למינוי לשירות המדינה ,ובלבד שהמועמד מועסק
ברציפות באותו תפקיד או בתפקיד דומה תקופה של שנתיים
ומעלה ,נכון למועד החלטת הממשלה ,מיום י"ז בטבת התשע"ב
( 12בינואר .)2012
תנאי למינוי מועמד לאחד מתפקידי הליבה ,הוא עמידתו
בבחינה לפני ועדת בוחנים בהרכב של מכרז פומבי.
רשימת המשרות שנקבעו כתפקידי ליבה ביחידות מערכות
מידע:
( )1מנהל יחידת מערכות מידע (מנמ"ר);
( )2מנהל היישומים;
( )3מנהל טכנולוגיה ותשתיות;
( )4מנהל אבטחת מידע;
( )5מנהל שירות לקוחות במשרדים או ביחידות סמך ייחודיים,
שאושרו על ידי נציבות שירות המדינה).
הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל ,יהיה כפוף לאישור
נציב שירות המדינה ,לפי המלצת המנהל הכללי של המשרד
או מנהל יחידת הסמך ,לפי העניין.
הפטור מחובת המכרז כאמור לא יחול על המשרות שלהלן:
( )1משרה שאליה מועמד עובד אשר אינו עומד בדרישות
הסף למשרה ,אלא בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן:
(א) המלצה חיובית של המשרד באשר לתפקודו של העובד;
(ב)

ניסיון של  12שנה בתחום הספציפי;

(ג)

המועמד למשרה מועסק ברציפות באותו תפקיד
תקופה של שלוש שנים ומעלה;

( )2משרה שאליה מועמד עובד אשר קיים חשש ממשי כי
העסקתו בתפקיד נבעה משיקולים פוליטיים או משיקולים
פסולים אחרים.
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

2810

לעניין החלטה זו" ,רציפות"  -כמשמעותה בסעיף  2לחוק
פיצויי פיטורים ,התשכ"ג.21963-
ממועד החלטת הממשלה וקליטת העובדים בתפקידי
ליבה לשירות המדינה ,לא יועסקו בפועל במשרדי הממשלה
וביחידות הסמך הממשלתיות עובדים בתפקידי ליבה
באמצעות התקשרויות חיצוניות.
כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012
(חמ )3—274
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 2ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;136התשס"ח ,עמ' .514

הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את הרשומים
להלן לחברים בוועדת שירות המדינה:
( )1הראל לוקר ,המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה,
במקום איל גבאי ,2שפרש ממשרד ראש הממשלה;
( )2גיא רוטקופף ,המנהל הכללי של משרד המשפטים ,במקום
חיים שני ,3שפרש ממשרד האוצר.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3—1173
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשנ"ו ,עמ' .188
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .4376
 3י"פ התש"ע ,עמ' .754

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיע כי ישיבת ועדת
הבחירה ביום י"ז בשבט התשע"ב (  10בפברואר  ,)2012החליטה
לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:
השופט אשר דן גרוניס  -נבחר לכהונת נשיא של בית המשפט העליון;
השופטת עירית וינברג-נוטובויץ  -נבחרה לכהונת שופטת של
בית המשפט המחוזי מרכז;
השופט כרמי מוסק  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי ירושלים;
השופט ארנון דראל  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי ירושלים;
השופט מרדכי כדורי  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
השלום במחוז ירושלים;
הרשם צבי פרנקל  -נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי
לעבודה באר שבע;
עורכת הדין איריס רש  -נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין
האזורי לעבודה חיפה;
הרשמת רויטל באום  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט
השלום במחוז חיפה;
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

הודעה על גמר כהונתו של שופט

עורך הדין יחזקאל אליהו  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;
עורכת הדין אורית בן–דור ליבל  -נבחרה לכהונת שופטת של
בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;
עורכת הדין נאוה גדיש  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;
עורכת הדין אורלי מור–אל  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
משפט השלום מחוז תל אביב;
עורך הדין מנחם מזרחי  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
השלום במחוז המרכז;
עורך הדין סמארה נצר  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של יחזקאל ברקלי,
שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים ,ביום כ"ט בטבת
התשע"ב ( 24בינואר  )2012עקב פרישתו לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60
__________
1

עורך הדין נחשון פישר  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;
עורך הדין איתן קורנהאוזר  -נבחר לכהונת שופט של בית
משפט השלום במחוז ירושלים;
עורכת הדין אורלי שמאי-כתב  -נבחרה לכהונת שופטת של
בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;
עורכת הדין מיכל שרביט  -נבחרה לכהונת שופט של בית
משפט השלום במחוז ירושלים;
עורך הדין נאיל מהנא  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
לתעבורה במחוז ירושלים.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של חנה בן עמי,
שופטת של בית משפט השלום בירושלים ,ביום כ"א בטבת
התשע"ב ( 16בינואר  ,)2012עקב פרישתה לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60

1

יעקב נאמן
שר המשפטים
יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים
			

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסמכת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אבירה אשקלוני ,שופטת של בית
משפט שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז
הדרום ,החל ביום י"ז בשבט התשע"ב ( 10בפברואר .)2012

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של יואל צור,
שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים ,ביום ה' בטבת
התשע"ב ( 31בדצמבר  ,)2011עקב פרישתו לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60

1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של ורדינה סימון,
שופטת של בית משפט השלום בתל אביב ,ביום ג' בטבת
התשע"ב ( 29בדצמבר  )2011עקב פרישתה לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60

1

יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ז ,עמ' .382

יעקב נאמן
שר המשפטים

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

__________

י"ז בשבט התשע"ב ( 10בפברואר )2012
(חמ -3-60ה)1

__________

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

__________

כ' בשבט התשע"ב ( 13בפברואר )2012
(חמ )3—1803

יעקב נאמן
שר המשפטים

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של דליה קליימן,
שופטת של בית משפט לתעבורה באשקלון ,ביום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012עקב פרישתה לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,
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הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של נילי פלד,
שופטת של בית משפט השלום בחדרה ,ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012עקב פרישתה לגמלאות.
א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3-60
__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת רשמי
הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בהתאם לסעיף (3ג)( )4לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז-
 ,11967אני מודיע כי החל ביום י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר
 )2012הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל הוא כמפורט
להלן:
( )1משה מכליס ,שופט (בדימוס) של בית משפט מחוזי -
היושב ראש ,תוקף המינוי מיום י"ז באב התשע"א (17
באוגוסט ;)2011
( )2דוד מדיוני ,מנהל מערכת ההוצאה לפועל;
( )3מיכל שביט ,הממונה על רשמי הוצאה לפועל;
( )4סאמר חליאלה ,נציג לשכת עורכי הדין; תוקף המינוי מיום
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר ;)2011
( )5בלהה כהנא ,נציגת ציבור בעלת השכלה משפטית; תוקף
המינוי מיום י"א בכסלו התשע"ב ( 7בדצמבר .)2011
י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ )3-4400
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את לינא בולוס עוואד לרשמת הוצאה לפועל החל
ביום כ"ו בשבט התשע"ב ( 19בפברואר .)2012
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930
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ממנה בזה את יניב הלר לרשם הוצאה לפועל החל ביום ז'
באדר התשע"ב ( 1במרס .)2012
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-1121
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את שאדי ג'ובראן לרשם הוצאה לפועל החל ביום
כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר .)2012
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את זהבית אלדר ,לרשמת הוצאה לפועל החל ביום
ג' באדר התשע"ב ( 26בפברואר .)2012
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעורים
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את צבי בן ישי ,3ת"ז
 ,006437438רופא מוסמך ,לחבר בוועדות הערעורים לפי החוק,
במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ -3-99ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .2108

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

הארכת מינוי חבר בוועדת ערר

הודעה בדבר מינוי חבר לוועדת משמעת

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני מאריך את מינויו של צבי בן ישי ,3ת"ז
 ,06437438רופא מוסמך ,לחבר בוועדות הערעורים לפי החוק,
במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ -3-100ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .2109

לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס,
התשס"ה2005-

מינוי חברים בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים 5
ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת שר
הפנים ,אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערר
לפי החוק ,במחוז הדרום:
יובל בן נון ,ת"ז 029528213
אמיר שוורץ ,ת"ז .02535798
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בחשוון התשע"ב ( 10בנובמבר )2011
(חמ )3-810
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הארכת מינוי חבר בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,1962-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים 5
ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת שר
הפנים ,אני מאריך את מינויו של ערן בניטה ,4ת"ז ,033846023
לחבר בוועדות ערר לפי החוק ,במחוז הדרום.
י"ג בחשוון התשע"ב ( 10בנובמבר )2011
(חמ )3-810
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 4י"פ התשס"ט ,עמ' .1107

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק הסדרת העיסוק
בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק),
ולאחר התייעצות עם המועצה ,אני מודיע על מינוי חבר
בוועדת משמעת כדלקמן:
בהתאם לסעיף (17ב)( )3לחוק מיניתי את ישראל רוזנפלד,
ת"ז  ,065590150יועץ מס מייצג ,שאינו עובד המדינה  -חבר,
במקומו של חנן כהן.2
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3-3467
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .114
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .2556

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה (שעת חירום)1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה ()1(84ב) לתקנות ההגנה (שעת
חירום)( 11945 ,להלן  -תקנות ההגנה) ,ולאחר שהשתכנעתי
כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום
הציבור והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או
התאחדות המכונה "אלראבטה אלאסלאמיה" או "אלראביטה
אלאסלאמיה" או "אלג'אמעה אלראביטה אלאסלאמיה" או
"الجامعة الرابطة االسالمية" או "الرابطة االسالمية" או בכל שם אחר שתכונה
בו התאחדות זו ,לרבות כל פלגיה וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה
או סיעה של התאחדות זו ,היא התאחדות בלתי מותרת
כמשמעותה בתקנות ההגנה.
הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון ,בתוך 14
ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
י"ג בשבט התשע"ב ( 6בפברואר )2012
(חמ )3-1080
__________
1

אהוד ברק
שר הביטחון

ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע עשרה
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח חדש] ,התשכ"ט,1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכבה
של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה (להלן -
הוועדה) ,כלהלן:
( )1חבר הוועדה מטעם סיעת הליכוד יהיה איציק עובדיה
במקומו של ירון קליין;
( )2ממלא מקום חבר הוועדה מטעם סיעת הליכוד יהיה שלום
אדרי במקומו של איציק עובדיה;
__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
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( )3חבר הוועדה מטעם סיעת העבודה יהיה יצחק הרצוג
במקומו של איתן כבל.
הודעת שר הפנים מיום י"ב בכסלו התש"ע ( 29בנובמבר
 2)2009תתוקן בהתאם.
י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ -3-16ה)1
אליהו ישי
שר הפנים

__________
2

י"פ התש"ע ,עמ' .1158

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך( 11960-להלן  -החוק) ,אני ממנה את קרן אלמליח ,ת"ז
 ,046238523לעובדת סוציאלית לפי החוק ,בעיריית צפת.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין סדרי דין:
סוהא שחאדה ,ת"ז  - 033053711בכפר יסיף;
מוחמד חושאן ,ת"ז  - 029888476במועצה המקומית כפר מנדא;
דארין סקס ,ת"ז  - 034786194במועצה האזורית מטה אשר;
ענבל לנדאו ,ת"ז  - 032879819בנצרת עילית;
שביטי רקפת איברקן דסטה ,ת"ז  - 015560147בעפולה;
עדי עליזה הלוי ,ת"ז  - 043492248בחדרה;
סבטלנה דוברינסקי פרניס  -בחיפה;
סיגלית דהן ,ת"ז  - 027487883באופקים;
דבורה פרנסין מייזל ,ת"ז  - 011765955במועצה האזורית
אשכול;
מיכל מזל שיבז ,ת"ז  - 037521879בבאר שבע;
פואד אלקרינאוי ,ת"ז  - 023491095ברהט;
שני בחרי ,ת"ז  - 033905324בתל–אביב-יפו;

הודעה על מתן צו הארכה
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובאה לידיעת
השר לביטחון הפנים (להלן  -השר) הערכת גורמי הביטחון כי
האוריינט האוס ,מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן
הם נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או
בחסותה ,אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף
(3א) לחוק ,הוציא השר ביום ט' בשבט התשע"ב ( 2בפברואר
 )2012צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה על הארכת תוקפם של
הצווים שהוציא השר על פי החוק בתאריכים  9באוגוסט
 2001ו– 4בפברואר  2002ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים
 4בפברואר  5 ,2002באוגוסט  23 ,2002בינואר  24 ,2003ביולי
 1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי  30 ,2004בינואר  27 ,2005ביולי
 26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן בצו מיום  19בפברואר ,)2006
 31ביולי  21 ,2006בינואר  30 ,2007ביולי  3 ,2007בפברואר
 3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר  1 ,2009באוגוסט 2 ,2009
בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר  2011ו– 24ביולי 2011
והמורה על הארכת תוקפו של הצו שהוציא השר על פי החוק
בתאריך  16בפברואר  2003ושתוקפו הוארך בצווים מתאריכים
 7באוגוסט  1 ,2003בפברואר  21 ,2004ביולי  30 ,2004בינואר
 27 ,2005ביולי  26 ,2005בינואר ( 2006אשר תוקן בצו מיום
 19בפברואר  )2006ו– 31ביולי  21 ,2006בינואר  30 ,2007ביולי
 3 ,2007בפברואר  3 ,2008באוגוסט  3 ,2008בפברואר 1 ,2009
באוגוסט  2 ,2009בפברואר  25 ,2010ביולי  17 ,2010בינואר 2011
ו– 24ביולי  2011בהתייחס לכל אחד מהמוסדות והמשרדים
המפורטים בצו האמור ,לתקופה נוספת של שישה חודשים
החל ביום  5בפברואר .2012
י"ד בשבט התשע"ב ( 7בפברואר )2012
(חמ )3-2824
משה אדרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז-
 ,21997אני ממנה בזה את חברי ועדת האתיקה בבית החולים
לגליל המערבי ,נהריה כמפורט להלן:

עליזה סולטן סטקלר ,ת"ז  - 031770977בתל–אביב-יפו;

עו"ד באדרה חורי-חוריה ,ת"ז  ,22054308לממלאת מקום יושב
ראש הוועדה;3

איילת בנדק קציר ,ת"ז  - 056580822באשקלון;

עדה צ'מני ,ת"ז  ,67419499לממלאת מקום עובדת סוציאלית;4

דינה ספוקויני ,ת"ז  - 058098823במודיעין עילית;
יפה כהן ,ת"ז  - 055497473במועצה המקומית קדימה.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-143
__________
1

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;80התשס"ד ,עמ' .837
 3י"פ התשע"א ,עמ' .1439
 4י"פ התשע"א ,עמ' .1439

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
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הרב יעקב בלום ,ת"ז  ,057668162לממלא מקום איש דת.5
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-2753
רוני גמזו
המנהל הכללי של
משרד הבריאות
__________
 5י"פ התשע"א ,עמ' .1439

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש נובמבר
 2011היה  6.08אחוזים.
ט' בשבט התשע"ב ( 2בפברואר )2012
(חמ )3-2468
ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף הסמכות לפי סעיף (6ג) לחוק כבישי אגרה (מנהרות
הכרמל) ,התשנ"ה ,11995-ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון שנחתם
בין מדינת ישראל וקבוצת כרמלטון בע"מ (להלן  -בעל הזיכיון),
אני מודיע לאמור:
 .1בהודעה זו -
"קטע"  -כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)
(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים) ,התש"ע-
;22010
"רכב מסחרי"" ,רכב עבודה"" ,רכב פרטי"" ,רכב ציבורי"
 כהגדרתם בפקודת התעבורה.3 .2החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1ינואר  ,)2012סכומי האגרה
שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה בכבישי מנהרות
הכרמל של רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם הכולל
המותר עולה על  4,000ק"ג יהיו ,לגבי נסיעה בקטע,
כמפורט להלן:
( )1בכל שעות היממה ,למעט האמור בפסקה (30 - )2
שקלים חדשים;
( )2בין השעות  11.00ל– 15.00ובין השעות  21.00ל–6.00
למחרת  21 -שקלים חדשים.
 .3סכומי האגרה שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה של
רכב פרטי ,או רכב ציבורי  -יישארו בלא שינוי.
כ"ג בטבת התשע"ב ( 18בינואר )2012
(חמ )3-4170
ערן בן–ארוש
המנהל הכללי של קבוצת
כרמלטון בע"מ  -בעל הזיכיון
במנהרות הכרמל
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493התשס"ט ,עמ'  ;199י"פ התשע"א,
עמ' .1322
 2ק"ת התש"ע ,עמ' .1133
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

אצילת סמכויות
לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46כח(א) לפקודת מסילות הברזל
[נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה) ,אני אוצל
למשה יצחקי ,ת"ז  ,055661516עובד משרד התחבורה התשתיות
הלאומיות והבטיחות בדרכים את סמכויותי לפי סימן ח' בפרק
ד 1לפקודה לגבי כל שטח המדינה.
י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ )3-3255
אלכס לנגר
מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ'  ;485ס"ח התשע"א,
עמ' .1176

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בטמרה מחלת הניוקסל:
טמרה ,אפק ,יסעור ,יבור ,ג'דידה ,כפר מסריק ,קרית אתא,
שפרעם ,כאבול ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ
מטמרה.
כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר )2012
(חמ )3-126
__________
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ,בקיבוץ חורשים במחלת
הניוקסל:
קיבוץ חורשים ,חגור ,ג'לג'וליה ,אלישמע ,גבעת השלושה,
גן חיים ,הוד השרון ,ירקונה ,כפר סבא ,כפר סירקין ,נווה ימין ,ניר
אליהו ,עדנים ,צופית ,רמת השבים ,רמת הכובש ,שדי חמד ,וכל
מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ מקיבוץ חורשים.
כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר )2012
(חמ )3-126
__________
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ,במושב שעל במחלת
הניוקסל:
__________
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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מושב שעל ,אודם ,אלרום ,מרום גולן ,עין זיוון ,אורטל,
קדמת צבי ,גונן ,להבות הבשן ,שמיר ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10ק"מ ממושב שעל.
כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר )2012
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

.1
.2
.3

7001/2012
11.1.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  1/12עדכון תקרת שכר לנושא דמי חבר
ודמי טיפול
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6

7002/2012
11.1.2012
מרכז שלטון המקומי,
שלוש הערים הגדולות
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
כלל העובדים
חוזר מס'  3/12תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול

.7
.8

ארגוני  -עדכון
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

7003/2012
11.1.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימיים,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
עובדים סוציאלים
חוזר מס'  3/12הגדלת תוספת שקלית
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

7004/2012
11.1.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  2/12הגדלת שיעור תוספת 2011
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת
7005/2012
17.1.2012
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
סייעות פדגוגיות
הודעה מס'  4/12עדכון תוספת שכר לשעת עבודה
בפגרות
23.1.2012
 - 17.1.2012לתקופה בלתי מסויימת
7006/2012
17.1.2012
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
לזכאים
תוספת מנקו
23.1.2012
 - 17.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

.1
.2
.3

1/2012
5.12.2011
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף
ביטוח וקופות גמל
כאמור בסעיפים  8-9להסכם
חידוש הסכם קיבוצי בשינויים
3.1.2012
26.11.2015 - 27.11.2011

.1
.2
.3

2/2012
11.12.2011
מפעל מתכת חניתה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב גליל מערבי

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

.4
.5
.6
.7
.8

תעשיית מתכת
כאמור בסעיף 1
תוספות שכר ותנאי עבודה
4.1.2012
30.9.2014 - 1.10.2011

.1
.2
.3

.1
2
.3

3/2012
15.12.2011
אלביט מערכות סאיקלון בע"מ (לשעבר סאיקלון
מוצרי תעופה בע"מ,
הסתדרות העובדים מרחב כרמיאל
תעשיית מתכת
כאמור בסעיף  2להסכם
תנאי עבודה
4.1.2012
31.12.2012 - 1.1.2011

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

4/2012
22.12.2011
אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הובלה אווירית
עובדי דור א'
הפקדות לקופה מרכזית לפיצויים
4.1.2012
 - 22.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

1
.2
.3

5/2012
10.11.2011
מכון התקנים הישראלי,
הסתדרות העובדים החדשה
מינהל ציבורי של המדינה
כלל העובדים
החלת הסכם מיום  11/4/11בין המדינה למגזר
הציבורי על מכון התקנים
3.1.2012
 - 1.1.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

6/2012
10.11.2011
נייר חדרה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב חדרה
תעשיית נייר
כלל העובדים
שינויים בהסכמים קיבוצים
3.1.2012
 - 10.11.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

7/2012
29.11.2011
בנק לאומי לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף
בנקאות
עובדים במרכזי מומחים
תנאי עבודה ושכר
3.1.2012
 - 29.11.2011לתקופה בלתי מסויימת

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

8/2012
21.12.2011
 )1כאל כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
 )2יציל פיננסים בע"מ
 )3דיינרס קלוב בע"מ,
הסתדרות החדשה  /האגף לאיגוד מקצועי
בנקאות
כאמור בפרק ג'
תנאי עבודה
3.1.2012
 - 21.12.2011לתקופה בלתי מסויימת
9/2012
31.10.2011
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה/המעו"ף
בנקאות
עובד אחד
העסקה זמנית
3.1.2012
 - 31.10.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

10/2012
23.11.2011
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה/המעו"ף
בנקאות
כאמור בסעיף 2
העסקה עובדים בחוזים אישיים
3.1.2012
 - 23.11.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

11/2012
23.11.2011
קונקס תחבורה ציבורית בע"מ,
הסתדרות הלאומית
הובלה
כלל העובדים
דמי חבר  +קופת ועד תרבות
22.1.2012
 - 23.11.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

12/2012
3.1.2012
דן תפעול ושירותים לוגיסטיים בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
נקיון וכוח אדם
כלל העובדים
אימוץ הוראות הסכמים בענף
22.1.2012
 - 3.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

13/2012
21.12.2011
שטראוס קפה ישראל בע"מ (קפקו),

.4
.5

הסתדרות העובדים הלאומית
מזון
כלל העובדים

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.6
.7
.8

תוספת שכר
22.1.2012
 - 21.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

14/2012
11.1.2012
צים שירותי מספנות משולבות,
הסתדרות החדשה  /אגף לאגוד קציני ים
הובלה ימית
רבי חובלים ומכונאים ראשיים
תנאי עבודה
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

15/2012
11.1.2012
צים שירותי מספנות משולבות,
הסתדרות החדשה  /אגף לאגוד קציני ים
הובלה ימית
קציני ים
תנאי עבודה
22.1.2012
 - 11.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

16/2012
18.12.2011
מילקו תעשיות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב ת"א יפו
תעשיית מזון
כלל העובדים
העתקת המפעל מתל אביב לנתיבות תוך תמורה על
זכויות העובדים
22.1.2012
 - 18.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

17/2012
30.12.2011
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
בנקאות
עובדת אחת
הארכת העסקה
15.1.2012
 - 30.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

18/2012
2.1.2012
סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ,
הסתדרות המעו"ף
גז
כלל העובדים
הארכת הסכם מיום 4/9/03
15.1.2012
 - 2.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

19/2012
31.7.2011
לאומית שירותי בריאות,
הסתדרות העובדים הלאומית
שירותי בריאות

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
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.5
.6
.7
.8

עובדים ותיקים וחדשים
תכנית חסכון
25.10.2011
 - 31.7.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

20/2012
2.11.2011
אסם השקעות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב גליל מערבי מזון
ופרמצבטיקה
תעשיית מזון
כלל העובדים באתר קפ"מ עכו
תנאי עבודה ושכר
15.1.2012
31.3.2013 - 1.4.2010

.1
.2
.3

21/2012
23.11.2011
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות העובדים החדשה  /המעו"ף
בנקאות
 4עובדים
העסקה החוזים אישיים
10.1.2012
 - 23.11.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

22/2012
19.12.2011
בנק לאומי לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
כאמור בנספח
העסקה זמנית
15.1.2012
 - 19.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

23/2012
3.1.2012
חברת מגדלור אבטחה ניקיון שירותים בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
פעילויות שמירה
כלל העובדים
תנאי עבודה
23.1.2012
 - 3.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

24/2012
17.1.2012
מפעל אקספורט ארז בע"מ,
הסתדרות החדשה מועצת פועלי שדרות
טכסטיל
כלל העובדים
תנאי עבודה ושכר
23.1.2012
 - 17.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2

25/2012
20.12.2011

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

.3

סולתם בע"מ,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה  /מרחב עמקים
תעשיית מתכת
עובדת אחת
העברת מתכונת העסקה מהסכם קיבוצי לחוזה אישי
15.1.2012
 - 20.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

26/2012
22.12.2011
דגנים וחומרים כימיים בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית כימיקלים
כלל העובדים
חידוש הסכמי עבודה
29.1.2012
 - 22.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

27/2012
29.1.2012
סונול ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה מרחב חיפה
נפט
כלל העובדים
צמצומים והתייעלות
30.1.2012
31.12.2013 - 1.1.2012

.1
.2
.3

28/2012
13.12.2011
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כאמור בסעיף 2
תוספת שעות קבלת קהל אחה"צ ברצף
30.1.2012
 - 13.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

29/2012
15.12.2011
חרמון ג.נ בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
ניקיון
כלל העובדים
אימוץ הוראות הסדר 7003/04
23.1.2012
 - 15.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

30/2012
15.12.2011
ר.א.ש ובניו אלימלך רוני,
הסתדרות העובדים הלאומית
ניקיון
כלל העובדים
תנאי עבודה
23.1.2012
 - 15.12.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

31/2012
1.3.2011
סטארקיסט פודור בע"מ,
הסתדרות החדשה מרחב חיפה
תעשיית מזון
כלל העובדים
תנאי עבודה
15.1.2012
 - 1.3.2011לתקופה בלתי מסויימת

י"ד בשבט התשע"ב ( 7בפברואר )2012
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

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

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק12527/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' ג'בל
מוכבר ,קואורדינטה  ,223.775 :Xקואורדינטה .628.525 :Y
אין גושים וחלקות בתחום התכנית .הכל בהתאם לגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעוד הקרקע
מאזור מגורים  6למגורים א'; ב) שינוי קווי בניין מאושרים
בלא שינוי בזכויות הבנייה המאושרות בתכנית 2683א;
ג) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ד) קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ה) קביעת
הוראות בגין מבנה להריסה.
(" )2תכנית מיתאר מקומית מק."13474/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
תלפיות ,רח' חרשי ברזל מס'  - 13גוש ( 30142רשום),
חלקות  ;5 ,3גוש ( 30131רשום) ,ח"ח  ;80 ,25 ,24מגרש מס'
 6וחלק ממגרשים מס'  4ו– 5לפי תכנית  .2774הכל בהתאם
לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין ,שטח
סוכנות ומוסך סובארו בתלפיות ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור תעשייה לדרך; ב) קביעת בינוי לשם בניית רמפה
לרכבים בחזית המזרחית והצפונית של הבניין ,בהתאם
לנספח הבינוי; ג) קביעת בינוי להקמת קומה חדשה מעל
הבניין הקיים ,בהתאם לנספח הבינוי; ד) קביעת קווי
בניין לבנייה ,כאמור; ה) קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבנייה ,כאמור; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת
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תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ז) הרחבת דרך מאושרת;
ח) קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל
הבעלים בכל שטח התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 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 ,טל'
 .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור; ג) קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6112התש"ע ,עמ' .4002
(" )3תכנית מיתאר מקומית מס' מק."14066/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ'
גבעת משואה ,רח' האחות זלמה  ;25גוש ( 30424מוסדר),
חלקה  .26הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בלא הגדלת
שטחי הבנייה המאושרים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–48
יח"ד ל– 52יח"ד ,בלא הגדלת שטחי הבנייה המאושרים;
ב) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ג) קביעת בינוי
בהתאם לנספח בינוי; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6251התשע"א ,עמ' .4840

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכן במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' קרית
משה ,שד' הרצל 62א  -גוש ( 30153מוסדר) ,חלקה .150
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יעקב כחלון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' מק."12604/

מטרת התכנית :הרחבת יח"ד לשטח שאינו עולה על 120
מ"ר ליח"ד מורחבת ,ותוספת מחסנים שהיה ניתן לקבל
בהקלה ,ברח' שד' הרצל 62א.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
משטח לבנייני מגורים לפי תכנית 821א לאזור מגורים ג';
ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן )1 :קביעת
בינוי לתוספות בקומות קרקע ,א' ,ב ו–ג' לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי
ובהתאם לקיים בשטח;  )2קביעת בינוי לתוספת בנייה
בקומת מקלט ומחסנים לשם יצירת מחסנים חדשים;
 )3מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על
 120מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 2,807מ"ר (מתוכם
 2,320מ"ר שטחים עיקריים ו– 487מ"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 להריסה; ח) קביעת
הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6317התשע"ב ,עמ' .474
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' מק."13034/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,אזור תעשייה
עטרות ,רח' המדפיסים  ,10קואורדינטה  ,220.510 :Xקואורדינטה
 ;640.260 :Yגוש ( 30602ירדני) ,ח"ח ( 26חלקה ארעית).
מטרת התכנית :שינוי קו בניין בלא שינוי בנייה מאושרת.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין בלא שינוי
בזכויות בנייה מאושרות בתכנית 1689ב; ב) קביעת שלבי
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מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת "תכנית מס' בש/מק65/ח",
שינוי לתכנית מס' בש65/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,אזור
התעשייה הצפוני ,רח' יגאל אלון  ,20השטח בין קואורדינטות
רוחב  199.350וקואורדינטות אורך  ;629.150גוש  ,5205ח"ח ;65
מגרש מס'  11לפי תכנית בש65/ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד של קרקע מאזור
מסחרי לאזור מסחר ותחבורה; ב) קביעת השימושים המותרים
בקרקע; ג) תוספת קומת מרתף לשימוש עיקרי; ד) קביעת
הוראות בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 בית שמש ,רח' נחל שורק ,10
רמת בית שמש ,טל'  .02-9900777העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מרחב תכנון מקומי בית שמש

מחוז תל אביב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי בני ברק

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בש/מק835/כד" ,שינוי לתכנית מס' מי/במ.835/

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכונה א',
רמת בית שמש ,רח' נחל עין גדי  ,30 ,29השטח שבין קואורדינטות
רוחב  198.380וקואורדינטות אורך  ;624.700גוש  ,34277חלקה ;12
גוש  ,34279ח"ח .7 ,6
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים של שטחים המיועדים לשטח ציבורי פתוח ומבני
ציבור ,בלא תוספת זכויות בנייה; ב) קביעת קווי בניין; ג) קביעת
הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בנייה; ד) מתן הוראות בדבר
הריסת מבנים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5857
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש ,רח' נחל שורק  ,10רמת בית שמש,
טל'  ,02-9900777וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה מונטג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש
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 מס' מי/מק/133/ח,"1/
שינוי לתכניות מי/133/ד ,מי.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נוה אילן  -גוש
 ,29543חלקות  26 ,15 ,12בשלמותן; גוש  ,29695חלקות 16 ,11 ,6
בשלמותן ,ח"ח .12

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 מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3136/שינוי לתכניות בב/
/105ב ,בב/107/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' האדמו"ר
מקוצק  - 54גוש  ,6187חלקה  149בשלמותה.
מטרת התכנית :א) תוספת  2יח"ד בקומה ד' ודירת גג ,סך
הכל תוספת של  3יח"ד מעבר ל– 6יח"ד המותרות; ב) תוספת
קומה ד' מעבר ל– 3הקומות המותרות.
(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3159/שינוי לתכניות
בב/105/ב ,בב/158/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח'
ז'בוטינסקי  - 136גוש  ,6122חלקות  1402 ,1401בשלמותן;
שטח התכנית 382 :מ"ר.
מטרת התכנית :שיפור תנאי דיור ביח"ד קיימות ,על ידי:
א) הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של  120מ"ר; ב) שינוי
קו בניין אחורי (למפרץ שלמה) לקו בניין .1.5
(" )3תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3201/שינוי לתכניות בב/105/ב,
בב/63/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הושע - 7
גוש  ,6122חלקה  1685בשלמותה; שטח התכנית 468 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל
של  120מ"ר; ב) שינוי קו בניין עורפי צפוני (לשצ"פ) מ– 5מ'
ל– 1.75מ' לפי המצב הקיים.
(" )4תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3210/שינוי לתכניות בב/105/ב,
בב.458/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרב יצחק
שמידמן  ,15רח' האדמו"ר מרוזין  - 30 ,28 ,26 ,24 ,22 ,20גוש
 ,6123חלקה  1028בשלמותה; שטח התכנית 1,353 :מ"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 מטה יהודה ,מרכז אבן
העזר ,ד"נ שמשון ,טל'  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290200

מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין מ– 2מ' ל– 0מ' לכיוון
השצ"פ; ב) ניוד זכויות כפי שניתן לאשר בדרך של הקלה.
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 בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  .03-5776487העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632579

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

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

מטרת התכנית :הגדרת זכויות בנייה במתחם המלונאות.

משה דדון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

2821

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3171/תוספת  3דירות גג
ברח' רבי עקיבא  ,43שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב ,93/בב/
מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' רבי
עקיבא  - 45 ,43גוש  ,6122חלקות  40 ,39בשלמותן; שטח
התכנית 1,365 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) תוספת  3דירות גג (במקום עליות גג)
בבניין חדש; ב) שינויים לתכנית בב/מק/105/פ בנושאים
האלה )1 :ביטול חלק מהנסיגות של דירות הגג;  )2שינוי
השטח המינימלי של דירות הגג;  )3שינוי השטח הממוצע
המינימלי של הדירות שמתחת לדירות הגג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6099
(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3173/תוספת דירת גג ברח'
הרצוג 19א ,בניין חדש ,שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב,235/
בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרצוג 19
 -גוש  ,6123חלקה  838בשלמותה; שטח התכנית 505 :מ"ר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' בר
כוכבא  - 4גוש  ,6196חלקה  145בשלמותה.
מטרת התכנית :א) תוספת  2קומות מעל קומת עמודים
גבוהה ,קומה טכנית 11 ,קומות מלאות ו– 4קומות חלקיות
(מותרות לפי תב"ע  566והקלות שאושרו); ב) העברת
שטחים עיקריים לחלק מהקומה הטכנית/קונסטרוקטיבית
במסגרת זכויות הבנייה המותרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6317התשע"ב ,עמ' .478
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מטרת התכנית :תוספת  1דירת גג מעל ל– 3יח"ד בקומה ד',
בלא תוספת שטח עיקרי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גב/מק ,"563/שינוי לתכנית מיתאר גב/מק 2002/ולתכנית
גב 53/על שינוייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6099

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' רמב"ם 11
 -גוש  ,6154חלקה  201בשלמותה.

(" )3תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3174/תוספת  2דירות גג
ברח' הרצוג  ,17בניין חדש ,שינוי לתכניות בב/105/ב,
בב ,235/בב/מק/105/פ.

מטרת התכנית :שינוי חלק מקו בניין קדמי ברח' רמב"ם ,11
מ– 4מ' ל– 3.4מ'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרצוג 17
 גוש  ,6123חלקה  835בשלמותה ,ח"ח  ;843שטח התכנית: 677מ"ר.
מטרת התכנית :תוספת  2דירות גג מעל  4יח"ד בקומה ד'
בבניין חדש ,בלא תוספת שטח עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6100

עיקרי הוראות התכנית :א) קו הבניין הקדמי בקטע הדרום
מערבי יהיה  3.4מ' במקום  4מ' ,בהתאם למסומן בתשריט;
ב) שאר קווי הבניין ישארו בהתאם לתכניות המאושרות על
החלקה; ג) אם ייהרס הבניין יחזרו קווי הבניין למצב המאושר
טרם אישור תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5859

(" )4תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3180/תוספת יח"ד ברח'
אמרי חיים  ,48שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב/107/א ,בב/
מק/105/פ.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' אמרי
חיים  - 48גוש  ,6187חלקה  18בשלמותה; שטח התכנית:
 650מ"ר.

מושיק גולדשטיין
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית בב/מק/105/פ
בבניין חדש בבנייה כדלהלן :א) תוספת יח"ד (דירת גג)
מעבר לדירת גג אחת בהיתר; ב) בניית  2דירות גג מעל
ל– 2דירות רגילות בקומה ד; ג) שינוי שטח עיקרי מינימלי
לדירת גג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6100
(" )5תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3190/מגדל בר כוכבא ,4
שינוי לתכנית בב.566/

2822

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הר/מק ,"2183/שינוי לתכנית הר ,1205/כפיפות לתכניות
הר ,1635/הר/2000/מ ,הר/253/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רח' התנאים
מס'  - 7גוש  ,6546חלקה  723בשלמותה.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות
הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי בעבור
מרפסות תלויות מ– 5מ' ל– 2.4מ' ,בלא שינוי בזכויות הבנייה;
ב) שינוי קו בניין אחורי בעבור מרפסות תלויות מ– 10מ' ל– 8מ',
בלא שינוי בזכויות הבנייה; ג) קביעת הוראות לעיצוב ותנאים
להוצאת היתר בנייה למרפסות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6317התשע"א ,עמ' .480
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רח' מנחם
בגין  ,125תל–אביב ,טל'  ,03-7632585וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' 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/34ב ,4/תמא ,38תמא/1/38א,
תמא.2/38
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רח' ראש פינה
וסמטאות ,שכ' נאות שושנים  -גוש  ,6021חלקות -720 ,715 ,714
 892-890 ,790-788 ,783 ,759-755 ,752 ,743-741 ,737 ,731במלואן,
ח"ח  ;782 ,780 ,747 ,744גוש  ,6866חלקות  42 ,41במלואן ,ח"ח ;83
גבולות התכנית :מצפון לרח' ברקאי ,מדרום לרח' ההסתדרות,
ממזרח לרח' חנקין ,ממערב לרח' 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.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6487
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58קומה  ,9טל'
 ,03-5027485וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,רח' מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו ,67012
טל'  ,03-7632588וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס'
רג/מק ,"1547/כפיפות לתכניות תממ ,119/תממ.219/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,שד' האורנים
ר"א  -גוש  ,6176ח"ח  ;810 ,652גבולות התכנית :בצפון  -רח'
האוכמניות ,בדרום  -חלקה  705בגוש  ,6176במערב  -חלקה
 807בגוש  ,6176במזרח  -חלקה  ,511ח"ח  810בגוש .6176
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בלא
שינוי בזכויות הבנייה; ב) תא שטח  1ייעודו יהיה שטח המיועד
למבנים ומוסדות ציבור לחינוך; ג) תא שטח  2ייעודו יהיה אזור
ספורט.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של קרקע
בייעוד ציבורי בהסכמת הבעלים; ב) תא שטח  1ייעודו יהיה
שטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך; ג) תא שטח 2
ייעודו יהיה אזור ספורט; ד) זכויות הבנייה בלא שינוי לפי
תכניות בתוקף; ה) על תא שטח  1יוקם בניין למוסדות ציבור
(מעון  -גני ילדים) ,כדלהלן 2 )1 :קומות;  800 )2מ"ר שטח עיקרי;
 320 )3מ"ר שטח שירות מעל הקרקע.
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 רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"1567/שינוי לתכניות רג,340/
רג/340/ג ,רג/340/ג ,3/מק/340/ג ,11/כפיפות לתכניות
רג/340/ג ,1/רג/340/ג ,15/רג/340/ג ,17/רג/340/ג,18/
רג/340/ג/18/א ,רג/340/ג ,21/רג/340/ג ,29/רג/340/ג,30/
מק/340/ג ,19/מק/340/ג/21/א ,מק/340/ג ,28/מק/340/
ג/30/א ,מק/340/ג ,33/מק/340/ג ,38/תמא ,2/38/תמא.38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח'
החשמונאים  - 18גוש  ,6128חלקה  ;101גבולות התכנית:
ממזרח  -רח' החשמונאים ,מדרום  -חלקות  191ו– 196בגוש
 ,6128ממערב  -חלקה  561בגוש  ,6128מצפון  -חלקה 150
בגוש .6128
מטרת התכנית :א) הקמת בית מגורים חדש לפי תמא38/2
ותכניות רג/340/ג ,30/רג/340/ג/30/א ,תוך מיצוי זכויות
הבנייה הקיימות בחלקה והריסת הבניין הקיים; ב) תוספת
קומות ,שינוי בהוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים;
ג) שינוי בקו בניין; ד) החלת הקלות .כל ההקלות שהיה
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ניתן לקבל ערב אישורה של תכנית זו ,לרבות הקלה בקו
בניין למרפסות וניוד שטחים בין הקומות; ה) תכנית זו
נערכה בהתאם להוראות סעיף  23לתמא .38
עיקרי הוראות התכנית :א) תותר הקמת בית מגורים חדש
לפי תמא ,2/38רג/340/ג ,30/רג/מק/340/ג30/א והתכניות
החלות על החלקה ,כולל תוספת קומות לסך הכל 11
קומות  +קומת גג לחדרי יציאה לגג או לחלופין לדירות גג
 +קומת מיתקנים טכניים על הגג מעל קומת כניסה ומעל
עד  2קומות מרתף; ב) מספר יחידות הדיור המוצע בתכנית
הוא עד  46יח"ד ,תותר תוספת יח"ד במסגרת בקשה להיתר
בנייה בתנאי התאמה לתנאי תכנית רג/מק/340/ג30/א;
ג) במקרה שמס' יחידות הדיור שיבוקש בהיתר יהיה גבוה
מהמצוין בתכנית (בתנאי עמידה בהוראות רג/מק/340/
ג30/א) אז יידרש פרסום בעניין בשלב ההיתר; ד) יהיה
ניתן לנייד זכויות בנייה בין הקומות השונות בבניין;
ה) זכויות הבנייה לשטחים עיקריים בלא שינוי ולפי
תכניות בתוקף כולל כל ההקלות ערב אישורה של תכנית
זו; ו) שטחי שירות בהתאם להחלטת הוועדה המקומית
מיום  25.5.2008או ככל שתעודכן; ז) כמו כן ,התכנית ממצה
את תוספת זכויות הבנייה האלה )1 :זכויות בנייה לפי
הוראות תמא 38על תיקוניה;  )2זכויות בנייה לפי תכניות
רג/340/ג ,30/רג/מק/340/ג/30/א; ח) תותר הקמת עד 2
קומות מרתף לחניה ,מיתקנים טכניים ומחסנים; ט) קווי
הבנייה יהיו בהתאם למסומן בתשריט  -תותר הבלטת
הבניין במרווח הקדמי עד  1.40מ' מעל קומת הכניסה,
לפי רג/340/ג - 33/תותר הקטנת קו הבניין האחורי
ב– 1.40מ' מ– 5מ' ל– 3.6מ' בכל הקומות; י) תותר בליטת
תקרת קומת כניסה (רצפת קומה  )1עד גבול מגרש אחורי
מכיוון מערב ובתנאי שמפלס התקרה יהיה נמוך ממפלס
פני הקרקע בחלקה  561ממערב; יא) בקומת כניסה תותר
בניית דירות גן; יב) תותר המרת שטחי המסחר למגורים,
בהתאם להוראות תכנית רג/מק/340/ג.28/
(" )2תכנית מפורטת מס' רג/מק ,"1573/שינוי לתכנית  340על
תיקוניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' ביאליק
 - 63גוש  ,6127חלקה  121בשלמותה; גבולות התכנית:
מצפון  -רח' ביאליק ,ממזרח  -חלקות ,212 ,203 ,198 ,197
 903 ,842 ,824 ,803בגוש  ,6127מדרום  -חלקה  420בגוש
 ,6127ממערב  -חלקות  174ו– 175בגוש .6127
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו הבניין הצדי לכיוון
צפון-מערב מ– 3מ ל– 0מ' בקומת הקרקע בלבד ,בתחום
המסומן בתשריט ,שאר קווי הבניין בלא שינוי; ב) ההרחבה
במסגרת זכויות הבנייה המאושרות לפי תכנית רג340/
על כל תיקוניה; ג) במקרה של הריסת הבניין הקיים ו/או
החנות במרווח ,תבוטל תכנית זו וקווי הבניין יהיו בהתאם
לתכנית הקודמת.
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 רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'  .03-6753394העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה ,13
תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק ,"1556/שינוי לתכניות  186ו– 340על תיקוניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' גילדסגים 21
 גוש  ,6236חלקה  201בשלמותה; גבולות התכנית :מדרום  -רח'גילדסגים ,חלקה  214בגוש  ,6236ממערב ומצפון  -חלקה  200בגוש
 ,6236ממזרח  -חלקה  202בגוש .6236
מטרת התכנית :א) תוספת  1יח"ד לסך הכל  3יח"ד במגרש;
ב) שינוי בקו בניין; ג) שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  1יח"ד לסך הכל
במגרש; ב) שינוי קו הבניין הקדמי לרח' גילדסגיים ,מ– 8מ'
ל– 6מ' ,שינוי קווי הבניין הצדיים מ– 4מ' ל– 3.6מ'; ג) תותר
בנייה בקיר משותף בין היחידות; ד) יותר ניוד שטחים עיקריים
בין הקומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"א ,עמ' .1225
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'
 ,03-6753394ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ,קריית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,13תל
אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אביהוא בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' חפ/מק1006/יד
שם התכנית :שינוי בינוי במרכז תרבות רמת הדר
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית
מס' חפ/מק1006/יד" ,שהודעה בדבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
ביום  ,3.12.1999ובילקוט הפרסומים  ,4833התש"ע ,שינוי
לתכניות חפ ,229/חפ ,1400/חפ1006/ב ,חפ1006/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,אזור רמת
הדר ,על גבעה התחומה בין רחובות לאון בלום ,חנה סנש
וצומת הרחובות וינגייט ,קיש ולאון בלום  -גוש  ,10870חלקה
 ,81ח"ח ( 83 ,82 ,49בתכנית כפי שהופקדה  -גוש  ,10870חלקות
 25ו–.)39
מטרת התכנית :א) שינוי מיקום מבני ציבור במרכז תרבות
מאושר ,תוך החלפת חלק מהשטח הציבורי הפתוח בשטח

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

האתר לבנייני ציבור .הדבר ייעשה על ידי איחוד וחלוקה
של מגרשים בהסכמת הבעלים; ב) שינוי הוראות בדבר בינוי
אדריכלי ושינוי הוראות בדבר קווי בניין .השינוי בא כדי לרכז
שטח רציף למבנה ציבורי בהיות הבינוי הקודם מפוצל ובלתי
מתאים לצורכי היום.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'
 ,04-8356807ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8633448בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

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:
(" )1תכנית מפורטת מס' חד/מק780/טו" ,שינוי לתכנית חד.780/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10041
מחלקה  30/1עד חלקה  ,30/2חלקה  30/2עד חלקה ;30/2
גוש  ,10037עד חלקה .148
מטרת התכנית :בנייה להסדרת בנייה קיימת ולהתקנת
חניה מקורה במרווח קדמי.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת של  6%בנייה; ב) הגדלת
חניה מ– 25מ"ר ל– 31מ"ר  -העברה משטח עיקרי; ג) הגדרת
קו בניין לחניה מקורה במרווח קדמי; ד) הריסת כל שלא
ניתן לאישור; ה) הסבת שטח עיקרי בקומת הקרקע למחסן,
התאמת גובה המותר למחסן ,הקטנת חלונות וניתוק הגישה
מתוך הדירה אל המחסן.
(" )2תכנית מפורטת מס' חד/מק ,"1581/שינוי לתכניות חד,765/
חד.1001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,רח' תרנ"א 32
 גוש  ,10037חלקה  383בשלמותה.מטרת התכנית :שינוי הוראות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  2יח"ד בלא הגדלת סך
כל השטחים למטרות עיקריות; ב) הגדלת תכסית מ–30%
ל– ;34%ג) קביעת גובה מרבי לקומת הכניסה  3.5מ'.
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 ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק1289/א" ,שינוי לתכנית חד.1289/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10032
ח"ח  ;10גוש  ,10034ח"ח  ;145גוש  ,10037חלקה .52
מטרת התכנית :שינוי קו בניין ,שינוי תכנית בינוי מחייבת
ושינוי בתמהיל בין יחידות הדיור המוגן לחדרים במחלקות
הסיעודיות ,לצורך התאמת הבינוי לדרישות עכשוויות על
הרשויות הרלוונטיות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין ושינוי תכנית
בינוי מחייבת בצד הדרומי של המדרש בעבור ההרחבה
המתוכננת של פרויקט בית הנשיא; ב) ההרחבה מיועדת
למבנה בגובה של  9קומות קרקע לשימוש מגורים לקשישים
ומחלקות סיעודיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6307התשע"ב ,עמ' .164
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' ,04-6303728
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8616205וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה על הכנת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שומרון ,החליטה בישיבה מס'  ,717מיום  ,12.12.2011על הכנת
"תכנית מס' ש/מק ,"1091/מרכז המושבה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה  -גוש
 ,10102חלקות ,184-182 ,172-170 ,142 ,141 ,120 ,110 ,109 ,78 ,77
,313-306 ,300 ,299 ,291-288 ,281-275 ,273 ,271-245 ,243 ,241
.320-318
מטרת התכנית :א) הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית
בת–תוקף; ב) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת–תוקף לצורכי
ציבור; ג) שינוי בקו בניין; ד) שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
אדריכלי; ה) שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר
להקים עליו בניין.
תוקף ההודעה :שנתיים מיום הפרסום ברשומות.
כמו כן ,מחליטה הוועדה לקבל החלטה לפי סעיף  78לחוק,
תנאים למתן היתרים בתקופת ביניים בתנאים האלה:
א .יותר לבקש ולקבל היתר לפי תכניות מאושרות בתנאי
שאין סתירה עם התכנית הנמצאת בהכנה ו/או תכנית
האב למרכז המושבה כל עוד לא גובשה תכנית זו.
ב .הבקשות להיתרים ייערכו בהתאם לתכנית הבינוי
שגובשה על ידי המתכננים ויועברו לעיון המתכנן ו/או
הוועדה ו/או המועצה לפני הדיון לבדיקה האם עלולה
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להיווצר סתירה מול התכנית הנמצאת בתכנון ו/או תכנית
האב למרכז המושבה כל עוד לא גובשה תכנית ,אם אחד
הגורמים יסברו כי עלולה להיווצר סתירה ,ידווח על כך
בכתב ויהיה ניתן לדחות הבקשה להיתר.
ג.

דגש מיוחד יושם על עמידה בהוראות תכנית האב למרכז
המושבה בכל הנוגע למיקום המבנים לשמירה על צירים
פתוחים (הולכי רגל ,רחובות וכבישים).

ד .כל בקשה להיתר תדרש לבדיקה האם התשתיות הקיימות
מתאימות ,תידרש אבטחת ביצוע תשתיות להקמת
מבנים.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק,"1421/
שינוי לתכנית ש.84/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב  -גוש
 ,11706ח"ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים בלא שינוי בגודל של כל ייעוד; ב) הקטנת קו בניין
קדמי למרפסת קיימת בלבד.
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 שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ש/מק ,"1463/שינוי
לתכניות ש ,18/ש ,205/כפיפות לתכנית ש.252/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה ,רח' הנחל
 גוש  ,10073חלקה  2133בשלמותה ,ח"ח .302מטרת התכנית :תוספת של שתי יחידות דיור.

מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ממ/
מק ,"1/3120/גבעת שמואל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל  -גוש
 ,6185חלקה  300בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מספר יחידות הדיור על
שטח המגרש משתי יחידות לשלוש ,בלא תוספת שטח.
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 גבעת שמואל ,רח' גוש עציון  ,11טל' .03-7266847
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,משרד הפנים ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9785008
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' הר/מק/5/329/ו" ,שינוי לתכנית
הר.5/329/

עיקרי הוראות התכנית :תוספת של שתי יחידות דיור עד
סך הכל  4יחידות דיור.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
העובד הציוני  - 6גוש  ,6448חלקה .165
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ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מטרת התכנית :שינוי והתאמת קווי הבנייה כדי לאשר
מצב קיים בלא שינוי בשאר זכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי הבנייה; ב) קווי
הבנייה לחניה הקיימים כמופיע בתשריט; ג) בנייה חדשה
תהיה לפי תכנית תקפה; ד) כל שאר הוראות התכנית
המאושרת התקפות ישארו בעינן.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.12.2010ובילקוט הפרסומים  ,6187התשע"א ,עמ' .2048
(" )2תכנית מפורטת מס' הר/מק/17/600/א ,"25/שינוי לתכניות
הר ,3/302/הר/במ.600/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
המעגל  - 25גוש  ,6653חלקה .226
מטרת התכנית :א) תוספת  1יח"ד לחלקה בעבור היוזם,
במסגרת אחוזי הבנייה המותרים  +הקלה של  6%לשטח
עיקרי; ב) שינוי בקווי הבניין למבנים הקיימים בתשריט;
ג) זיקת מעבר לרכב.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  1יח"ד בחלק העורפי
של החלקה בעבור יוזם התכנית המסומן מגרש  ,Aבסך
הכל יהיו  3יח"ד בחלקה (כמסומן בנספח הבינוי) ,במסגרת
סך כל אחוזי הבנייה המותרים  +הקלה של  6%לשטח
עיקרי בעבור היוזם; ב) קווי הבניין למבנים הקיימים
בתשריט ,כמופיע בתשריט; ג) תנאי להוצאת היתר בנייה
למבנה הפנימי ,רוחב זיקת המעבר לרכב לא יפחת מ– 4מ'
לכל אורכה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.11.2009ובילקוט הפרסומים  ,6033התש"ע ,עמ' .952
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון ,טל'
 ,09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' כס/מק/14/1/מד".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' פרישמן 12
 גוש  ,6431ח"ח .69מטרת התכנית :שינוי קווי בניין צדי ,צפוני ואחורי מזרחי,
ניוד זכויות בין הקומות והגדלת תכסית קרקע ברח'
פרישמן  ,12כפר סבא.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין צדי צפוני -
 3.5-2.6מ' לפי תשריט; ב) קו בניין אחורי מזרחי  5.8 -מ'
לפי תשריט; ג) הגדלת תכסית קרקע מ– 30%ל– ;40%ד) ניוד
זכויות בין קומת ע .גג לקומות קרקע ו–א'.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

(" )2תכנית מס' כס/מק/415/יב".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח'
שפרינצק - 11גוש  ,6428חלקה  319בשלמותה.
מטרת התכנית :פיתוח חצר אחורית הכוללת ירידה
באמצעות מדרגות מדירה מקומה א'.
עיקרי הוראות התכנית :א) הריסת מחסן קיים והעברתו
כמסומן בתשריט; ב) קביעת קווי בניין עילי למשטח
ולמדרגות לירידה לחצר כמסומן בתשריט; ג) קביעת קו
בניין למסתור לכרכוב.
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 כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל' .09-7649177
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' כס/מק/37/3/
א11א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' הרצל 53
 גוש  ,6439חלקה  134בשלמותה.מטרת התכנית :תוספת יחידת דיור  1מעבר ל– 14היחידות
המותרות ,סך הכל  15יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת דירת דופלקס בקומה 2+1
לפי החתך והתכניות בנספח בינוי (מעל מפלס הקרקע) ל–2
דירות נפרדות ,בלא שינוי בשטחי הבנייה ובגובה הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1228
(" )2תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' כס/מק."9/170/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח' משעול
החן  - 4גוש  ,6430חלקה  161בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת יח"ד ,מ– 2ל– 3וקביעת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד מ– 2ל– 3בלא
תוספת שטחים מותרים לבנייה; ב) שינוי קווי בניין צדי
דרום-מזרחי מ– 3.5מ' ל– 3מ' ,קו בניין אחורי דרום-מערבי
מ– 9מ' ל– 8מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1228
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'
 ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' נס/מק ,"239/רח'
העצמאות  ,52 ,50שינוי לתכנית  ,1/1כפיפות לתכניות ,2/1
מק/2/1/ב ,מק ,5/1/מק ,7/1/תממ ,21/3/תמא ,38/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח' העצמאות
 גוש  ,3641חלקות  216 ,215בשלמותן ,ח"ח .307עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לצורך
הסדרת קווי בניין למבנים הקיימים ,לרבות קו בניין מזרחי
אפס בתא שטח  ,0215קו בניין לבנייה חדשה יהיה  4מ';
ב) תוספת של  6%שטח עיקרי שניתן לקבלו כהקלה;
ג) קביעת זיקת הנאה בתחום תא שטח  0216לצורך פתרון חניה
בתא שטח .0215
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 נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' .08-9383810
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
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:
(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"52/537/שינוי לתכניות
נת ,2/537/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,הרחובות
שמחה ארליך וחטיבת גבעתי  -גוש  ,7932חלקות 464 ,463
בשלמותן
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
כל הבעלים; ב) שינוי לבינוי על ידי תוספת קומות ,מ–6
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קומות  +קומת גג ל– 13קומות מעל קומת כניסה גבוהה +
קומה טכנית; ג) קביעת קווי בניין למבנה ולמרתפים.
(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק/18/547/א".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' האר"י ,27
רח' אלחריזי  - 14גוש  ,8242חלקה  235בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי לבינוי ,על ידי )1 :שינוי
הוראות בדבר העמדת מבנים;  )2שינוי גודל לובי כניסה;
 )3ביטול קומת עמודים;  )4הקטנת אחוזי גינון מ–35%
ל– )5 ;30%שינוי מיקום וצורת השפ"פ; ב) תוספת קומה
בבניין צפוני מ– 2קומות מרתף  +דירות גן  15 +על עמודים
 +דירות גג/חדרים על הגג למרתף  17 +קומות מגורים
הכוללות לובי כפול ודירות גן  +חדרי טכניים; ג) קביעת
קווי בניין; ד) הבלטת מרפסות בשיעור של  2.5מ' מעבר לקו
בניין קדמי צפוני.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים א' ,ד' ,ה',
משעה  8.30עד  ,11.30וביום ב' ,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 ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קרית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
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 מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' נת/מק,"18/650/
שינוי לתכניות נת ,7/400/נת.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' עין התכלת,
רח' הכלנית  - 9גוש  ,8413חלקה  85בשלמותה ,ח"ח .115 ,114
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) שינוי
לבינוי; ג) ניוד זכויות מקומה לקומה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א' ,ד' ,ה' ,משעה
 8.30עד  ,11.30וביום ב' ,משעה  12.00עד  ,16.00כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,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 ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קריית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
מוצקין  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מרחב תכנון מקומי נתניה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"19/554/שינוי לתכנית נת.554/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' המחשב,
פינת רח' הצורן  ,3אזור התעשייה קרית ספיר  -גוש ,7934
ח"ח  ;90גוש  ,8970חלקה  34בשלמותה; מגרש  6בשלמותו
מתכנית .554
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחים עיקריים; ב) תוספת
קומות; ג) שינוי קווי בניין; ד) קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5404
(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"37/700/שינוי לתכניות
נת/100/ש ,1/נת ,7/400/נת.4/347/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רמת אפרים,
רח' סטרומה  - 17גוש  ,8233ח"ח .228
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
מקומה עליונה לקומת קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2010ובילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' .828
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קריית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' נת/מק ,"1/1/750/שינוי לתכניות נת,7/400/
נת/1/750/במ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,קרית רבין ,רח'
הדרור  - 13גוש  ,8730חלקה  54בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי מ– 6מ'
ל– 2מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6305התשע"ב ,עמ' .67
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קריית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

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 מופקדת "תכנית מיתאר מס' פת/מק,"74/1261/
שינוי לתכניות  ,2000במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' מנחם
רצון  ,12רח' מחנה יהודה  - 56גוש  ,6402חלקה  26בשלמותה.
מטרת התכנית :לאפשר בנייה לאור צורת המגרש ,על
ידי קביעת הוראות בנייה למבנה בקיר משותף בן  6קומות
על עמודים וחדר גג 12 ,יח"ד ,בלא שינוי בשטחים העיקריים
המותרים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד מ– 8יח"ד (2+
בהקלה) ל– 12יח"ד בלי לשנות את סך השטח המותר לבנייה;
ב) קביעת הוראות בנייה למבנה בן שש קומות על עמודים
וחדרי גג במקום  4קומות על עמודים וחדרי גג; ג) הרחבת רחוב
מנחם רצון; ד) שינוי קו בניין לרחוב מנחם רצון מ– 5מ' ל– 4מ';
ה) קביעת קו בניין אפס לחלקה  27לצד דרום מזרח.
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 פתח תקוה ,בניין עיריית
פתח תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,1קומה  ,4חדר  ,326פתח
תקוה ,טל'  .03-9052284קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות:
 ,12.00-8.30ביום ג' בשעות  ,18.00-16.00טל' .03-9053111
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 אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
פת/מק ,"45/179/שינוי לתכנית  ,11/179כפיפות לתכניות ,2000
 ,25/2000מח64/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,כפר גנים ג'
 גוש  ,6371ח"ח .476 ,3מטרת התכנית :שינוי בינוי מ– 4בניינים בני  7קומות עם קירות
משותפים ל– 3בניינים בני  9קומות עם מרווחי צד כמקובל.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד מגרשים בהסכמת כל
הבעלים מ– 4מגרשים למגרש אחד; ב) שינוי בינוי מ– 4בניינים
בני  7קומות עם קירות משותפים ל– 3בניינים בני  9קומות;
ג) שינוי בקווי בניין צדיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6305התשע"ב ,עמ' .67
ניתן לראות את התכנית במחלקת מידע בעיריית פתח
תקוה לפי קביעת תור מראש ,בטל'  ,03-9053111ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
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רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה 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:
(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/מק ,145/שינוי לתכנית
אפ.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין הוותיקה,
רח' רמב"ם  - 1גוש  ,4253חלקה  42בשלמותה.
מטרת התכנית :א) קביעת קו בניין לפי מצב קיים; ב) הגדלת
מס' יחידות דיור בקומת קרקע במבנה  ;2ג) תוספת קומה
בקומת הגג וניצול כל זכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קו בניין צדי לחלקה 41
לפי מצב קיים במקום  4מ' מבוקש  1.06מ' 3.06 ,מ' ,לחזית
במקום  5מ' מבוקש  3.37מ'; ב) תוספת יחידת דיור בקומת
הקרקע; ג) תוספת קומה וניצול כל זכויות הבנייה; ד) כל
עניין שיהיה ניתן לבקשו כהקלה עד  6%בשטח בנייה,
תוספת קומה וניוד זכויות.
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/מק ,"146/שינוי לתכנית
רנ/197/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח'
המתמיד  - 7גוש  ,4272חלקה  87בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי מ– 4מ' ל– 2.68מ'.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי צפוני מ– 4מ'
ל– 2.68מ'.
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 ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9270170
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
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מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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:
(" )1תכנית מפורטת מס' רח/מק/750/א/53/ב ,"1/שינוי לתכנית
רח/750/א/53/ב ,כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/
ג ,2/רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/רח/תמא.4/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' לוין
אפשטיין  - 48גוש  ,3703חלקה  370בשלמותה; שטח
התכנית 974 :מ"ר.
מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות הדיור בתחום התכנית
ותוספת קומות בלא הגדלת שטחים עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד מ– 14יח"ד
ל– 17יח"ד; ב) שינוי במספר הקומות מקומת עמודים +
קומת עמודים חלקית  6 +קומות לקומת עמודים תחתונה,
קומה  ,-3.15קומת קרקע  7 +קומות  +קומה שמינית חלקית;
ג) שינוי בבינוי המוצע; ד) קביעת זכויות והוראות בנייה.
(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק/1000/ב ,"4/שינוי לתכנית
רח/1000/ב ,כפיפות לתכניות רח/מק/1000/ב ,2/רח/
תמא ,19/רח/תמא ,2/19/רח/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,שכ' רחובות
החדשה ,שד' פנחס בן דוד (קפרא)  -גוש  ,3658חלקות -84
 86בשלמות ,ח"ח  ;83 ,82שטח התכנית 9,320 :מ"ר.
מטרת התכנית :הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת–תוקף
לצורכי ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית
לצורך הרחבת בית העלמין; ב) קביעת הוראות בדבר מתן
היתר בנייה והקמת בית עלמין לפי תמא.19
(" )3תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"2/15/1200/שינוי לתכנית
רח ,15/1200/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 ,רח' שבתאי 5
 גוש  ,3705חלקה  152בשלמותה; שטח התכנית 660 :מ"ר.מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי צפוני מ– 4מ' ל– 2מ'.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי צפוני מ– 4מ'
ל– 2מ' לפי התשריט; ב) אין כל שינוי בשאר הזכויות
והוראות הבנייה החלות על תחום התכנית.
(" )4תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"1/68/1250/שינוי לתכנית
רח ,1250/ביטול לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג,2/
רח/מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ג ,3/כפיפות לתכנית רח/
תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' משה
מזרחי ,רח' ישעיהו  -גוש  ,3697חלקה  137בשלמותה;
גבולות התכנית :רח' משה מזרחי ,פינת רח' ישעיהו; שטח
התכנית 2,455 :מ"ר.
מטרת התכנית :הגדלת השטחים שנקבעו בתכנית רח1250/
לצורכי ציבור.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :הגדלת השטחים שנקבעו בתכנית
רח 1250/לשטח ציבורי פתוח.
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,
רח' ביל"ו  ,2רחובות ,טל'  .08-9392293העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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 מופקדת "תכנית מפורטת מס' לה/מק/250/ב,"14/
מוסך ג'ורג' ,כפיפות לתכנית לה/250/ב.12/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רח' משה הס
 גוש  ,4374חלקה  6בשלמותה ,ח"ח .8מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין צדיים מ– 3מ' ל–0.00
מ'; ב) שינוי חלוקת שטחי בנייה בין קומת קרקע לקומה א' כפי
שקבועה בתכנית המאושרת לה/250/ב ,12/בלא שינוי בסך כל
זכויות הבנייה 68% ,בנייה בקומת קרקע (במקום 32% ,)66%
בנייה בקומה א' (במקום .)34%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה ,רח' שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טל' .08-9771564
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
לה/מק ,"7/14/16/בית כנסת ,רח' עוזי חיטמן ,שינוי קו בניין.

מטרת התכנית :שינוי קו בניין אחורי לכיוון שביל הולכי
רגל מ– 3מ' ל– 0מ' ולכיוון מזרח בהתאם למצב קיים בפועל,
במגרש המיועד למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין אחורי מ– 3מ' ל– 0מ'
ובקו צדי מזרחי מ– 3מ' ל– 1.8מ'  3 -מ' במגרש המיועד למבני
ציבור והגובל בשצ"פ ומגורים ,בלא שינוי נוסף מהמופיע
בתכנית מאושרת לה/מק.3/14/16/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"ב ,עמ' .6497
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה ,רח' שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טל'
 ,08-9771564ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,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 מיתאר 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 מיתאר מפורטת מס' רע/
מק ,"1010/תכנית בסמכות מקומית מכוח סעיף  23לתמא .38
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב התכנון רעננה.
מטרת התכנית :שיפור הבינוי ומיצוי מיטבי לזכויות
הבנייה הקיימות לצורך עידוד חיזוק מבנים והתחדשות
עירונית.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות למימוש זכויות
בנייה לפי תכניות מאושרות ,לרבות תוספת קומות ,תוספת
יחידות דיור ,הרחבת דירות קיימות ,שינוי בינוי ,שינוי קווי
בניין וכד'.
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 ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל'  .09-7610516העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,שכונת מצליח
 -גוש  ,5933חלקות  84 ,78בשלמות.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

2831

מרחב תכנון מקומי זמורה

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר אישור תכנית באישור שר הפנים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' זמ/
מק ,"1/260/שינוי לתכניות זמ ,1/800/זמ ,260/כפיפות לתכניות
זמ/מק ,268/זמ ,280/זמ ,238/זמ ,1/800/למעט השינוי בגובה
המרתף ל– 2.4מ'.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שהם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שה/מק ,"2/10/401/שינוי
וכפיפות לתכנית גז ,10/401/כפיפות לתכנית תמא.2/4/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה ,רח'
רוטשילד  - 48 ,47חלקי גוש  ,3916חלקה  4בשלמותה ,ח"ח .3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם  -גוש  ,4609ח"ח
 ;64 ,53גוש  ,4619ח"ח  ;6גוש  ,5522ח"ח  ;3 ,2מגרש  10בשלמות.

מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה שלא בהסכמה; ב) תוספת
יחידות דיור בלא תוספת שטח לזכויות הבנייה העיקריות
כחלק מהרפת לשימור בתא שטח .4
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת מבנה חדש בצמוד
למבנה שימור על ידי שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים
בתכנית זמ ,260/בין חלקות חדשות בתחום התכנית בלא
תוספת זכויות בנייה; ב) איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים
לצורך קביעת חלקות; ג) שינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית
קודמת; ד) שינוי הוראות בינוי בדבר גובה מבנים חדשים,
חיבור בין מבנה חדש ומבנה לשימור וקביעת זכות מעבר לכלי
רכב; ה) קביעת גודל מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6217התשע"א.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה ,בניין מרכז ביל"ו ,צומת עקרון (על
כביש  ,)411וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנוו ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
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 מס' חמ/
מק ,"30/159/שינוי לתכניות גז ,159/גז/מק ,9/159/גז/מק,23/159/
כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שילת  -גוש
( 5632חלק) ,ח"ח  ;8 ,5גוש ( 5635חלק) ,ח"ח .1
מטרת התכנית :שינוי בקו בניין צדי מ– 3מ' ל– 2.56מ' (בעבור
בנייה קיימת).
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6305התשע"ב ,עמ' .72
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,רח' מודיעים  ,10שהם ,טל'
 ,03-9722887וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון סוסן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין
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מטרת התכנית :הסדרת גבולות מגרש מס' ( 10שטראוס)
באזור תעשייה ,על ידי שינוי גבולות מגרשים וקביעת קו בניין
קדמי (צפוני).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שהם ,רח' האודם  ,63ת"ד  ,1שהם ,טל' .03-9723060
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
גיל ליבנה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שהם
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מפורטת
מס' בר/מק ,"12/15/שינוי לתכנית בר ,15/כפיפות לתכניות
בר ,11/15/מח/145/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית ברנר,
קבוצת שילר  -גוש ( 2645חלקי) ,ח"ח  ;19 ,16גוש ( 3661חלקי),
ח"ח .7 ,2
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך.
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרך; ב) שינוי ייעוד
מקרקע חקלאית לדרך מוצעת; ג) קביעת הוראות בדבר סלילת
דרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 שורקות ,דואר גבעת ברנר
 ,60948טל'  .08-9412714 ,08-9412991העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית
הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בר/מק ,"4/1/109/שינוי וכפיפות לתכניות בר ,1/109/בר.309/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית גן
רווה ,שכ' הבולגרים ,אירוס  -גוש  ,3740חלקה  ;312מגרש .35

בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור תעשייה פולג ,נתניה,
טל'  .09-8636012העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין לבית מגורים ולבריכה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין אחורי-מזרחי
מ– 14מ' ל– 5מ' כמסומן בתשריט; ב) הקטנת קווי בניין צפוני,
דרומי ,מזרחי ומערבי לבריכה מ– 2מ' ל– 1מ'; ג) הקטנת המרחק
המינימלי בין בית מגורים ובריכה מ– 2ל– 1מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .758
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שרונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' הצ/מק,"154/1-3/
שינוי לתכניות הצ100/1-3/א ,הצ ,70/1-3/הצ31/1-3/א,
הצ ,200/1-3/הצ ,31/1-3/הצ ,1/40/1-3/הצ ,32/1-3/הצ-3/
 ,23/1הצ ,10/38/הצ.2/38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדסיה ,רח' הרקפת
 ,12 ,10קואורדינטה  ,191.750 - Xקואורדינטה ;690.075 - Y
גוש  ,8002חלקה  ;26שטח התכנית 2.503 :דונם.
מטרת התכנית :שינויים בהוראות וזכויות בנייה בתא
שטח מס'  ,2086ברח' הרקפת  10ו– ,12פרדסיה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות דיור
במגרש  2086מ– 2יח"ד ל– 4יח"ד ,בלא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות; ב) שינוי בדבר גודל תכסית מ– 30%ל–40%
במגרש  ,2086בלא הגדלת סך אחוזי הבנייה; ג) קביעת זכויות
והוראות בנייה  -חלוקת זכויות קיימות ל– 4יח"ד ,בהתאם
לנספח בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' הצ/מק ,"223/1-2/שינוי לתכניות הצ,39/
הצ ,150/הצ ,200/1-2/הצ/במ ,2/85/1-2/הצ,3/150/1-2/
הצ115/1-2/א ,הצ100/1-2/א ,תרשצ.3/14/15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
כפר יונה ,רח' העמק  - 49גוש  ,8124ח"ח  ;67 ,13 ,12שטח
התכנית 2,720 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) החלפת מספר היחידות בין מגרשים;
ב) חלוקת חלקות בלא תוספת זכויות.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת  2מגרשים ( 2226ו–)2227
ל– 5מגרשים חדשים; ב) הקצאת יח"ד בין המגרשים שנוצרו
בלא שינוי בסך השטחים העיקריים ומספר יח"ד (סך הכל
 9יח"ד); ג) שינוי קו בניין קדמי נקודתי למגרש  2778ברח'
נחל דן ,מ– 5מ' ל– 3מ'; ד) הגדלת תכסית מותרת ,בלא שינוי
בסך השטחים המותרים; ה) קביעת תנאים והוראות לבנייה
ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .759
(" )2תכנית מפורטת הצ/מק ,"322/1-4/שינוי לתכניות הצ/
מק130/1-4/ז ,הצ130/1-4/ג ,הצ100/1-4/א ,הצ,135/1-4/
הצ ,200/1-4/הצ130/1-4/א ,הצ.3/17/1 ,130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה-צורן ,רח'
כצנלסון  - 12גוש  ,7815ח"ח  ;363 ,356 ,211שטח התכנית:
 562מ"ר.
מטרת התכנית :הגדרת קו בניין קדמי נקודתי לפי מצב
קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין קדמי-דרומי-
נקודתי לסככה מ– 5מ' ל– 0.6מ' לפי מצב קיים; ב) שינוי
חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת לקומה,
מ– 100מ"ר ל– 120מ"ר בלי לשנות את סך כל השטח
הכולל; ג) קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6187התשע"א ,עמ' .2055
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור התעשייה פולג,
נתניה ,טל'  ,09-8636012ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בית שאן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' בש/מק,"67/6995/
שינוי לתכנית ג.6995/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש ,22907
חלקה  112בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי סעיפים המגבילים בנייה
בקו בניין צדי מ– 3מ' לקו אפס כמצוין בתשריט; ב) התכנית
מהווה שינוי לתכנית ג ,6995/שינוי בקו צדי מזרחי לקו אפס.
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 בית שאן,
רח' ירושלים הבירה ,ת"ד  ,1בית שאן ,טל'  04-6489414העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ז'קי לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שאן
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית 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 מפורטת מס' טה/מק,"50/287/
שינוי לתכניות ג ,287/ג.14/287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -חלקי גוש
 ,15006חלקה  11בשלמותה ,ח"ח .59 ,58
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש.

לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'
.04-6506555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
טה/מק ,"7/10484/שינוי לתכנית ג.10484/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש ,15006
חלקה  19בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע"א ,עמ' .4855
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה,
טל'  ,04-6739526ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  ,08-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' יק ,"01/5424/הרחבת תוואי דרך
שירות באזור התעשייה המערבי ,שינוי לתכניות ג,297/
ג ,5424/ג ,6360/ג ,6897/ג.7871/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11495ח"ח  ;124גוש  ,12330חלקה  40בשלמותה ,ח"ח .35
מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה :הרחבת דרך בתוואי
קיים לצורך הוספת חניה בצדי הדרך ומדרכות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"ב ,עמ' .169
(" )2תכנית מפורטת מס' יק ,"02/6539/בית ספר אורנים,
הסדרת קירוי למגרש ספורט ,שינוי לתכנית ג.6539/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11094ח"ח  ;212 ,200גוש  ,11097ח"ח  ;280 ,275 ,172שטח
התכנית 6,600 :מ"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

מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה :א) החלפת שטחים בין
שצ"פ לשטח למבני ציבור ,בלא שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד; ב) הגדרת קווי בניין  0בהיקף המגרש למעט מול
מגורים.
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ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"ב ,עמ' .169

(" )1תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1124/שינוי לתכניות
ג ,9000/ג ,11437/ג.10701/

(" )3תכנית מפורטת מס' יק ,"03/6539/הגדרת קווי בניין
צדיים בתחום תכנית ג ,6539/שינוי לתכנית ג ,6539/פירוט
לתכנית ג.297/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16532
חלקה .43
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין לפי בנייה
קיימת;  )2שינוי בתכסית הקרקע.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11093חלקה  9999בשלמותה; גוש  ,11094חלקה 9999
בשלמותה; גוש  ,11097חלקה  9999בשלמותה; גוש 11098
חלקה  9999בשלמותה; שטח התכנית 305,920 :מ"ר.

(" )2תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1170/שינוי לתכנית
ג.9000/

מטרת התכנית :הגדרת קווי בניין צדיים ,לרבות למבנים
קיימים והוראות בינוי בהתאם.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16541
ח"ח .41

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדרת קווי בניין צדיים למבנים
קיימים לפי קונטור קיים; ב) הגדרת קווי בניין צדיים
לתוספות למבנים קיימים; ג) הנחיות בינוי בהתאם.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6307התשע"ב ,עמ' .169
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1טל' ,04-9596095
פקס'  ,04-9591668דוא"ל ,vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה,
נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מייק סקה
מהנדס העיר יקנעם עילית
מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מה/מק ,"1/4772/שינוי קו בניין  +איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל העמק  -גוש
 ,17196חלקות  6-1בשלמותן; גוש  ,17444חלקות 212-190
בשלמותן; גוש  ,17450חלקה  60בשלמותה; גוש  ,17669חלקות
 21-18בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד משצ"פ לדרך
ומדרך לשצ"פ ,התחברות לדרך שד' הבנים; ב) שינוי בקו בניין
הקבוע בתכנית ,קו קדמי מ– 3מ' ל– 0מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6283התשע"א ,עמ' .6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק ,דרך העמק ,ת"ד  ,590טל'
 ,04-6507794ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד  ,580נצרת עילית ,טל'
 ,04-6558211וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימי ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדות תכניות אלה:

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

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  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508
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 אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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
מס' אג/מק ,"041/5952/שינוי לתכנית מיתאר מס' ג.5952/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית טובא
זנגריה  -גוש  ,14154חלקה  ,133ח"ח .157
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין; ב) איחוד
וחלוקה בהסכמה.
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 ,טל'  .04-6800077המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,קרית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'
.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 תכנית מפורטת
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 מופקדת "תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"75/10/שינוי
לתכניות ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10296
ח"ח  ;75 ,74 ,44-41 ,32 ,20 ,19שטח התכנית 3,194 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת דרך בהתאם למצב הקיים
והרחבה ליצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישורים
בשטח התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 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 גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04-9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גא/מק ,"35/09/שינוי לתכניות ג ,15653/ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10297
חלקה  27בשלמותה; שטח התכנית 67,848 :מ"ר.
מטרת התכנית :איחוד חלוקה בלא הסכמת בעלי הקרקע,
שינוי בגודל מגרש מינימלי ושינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5414
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל'
 ,04-9502021ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
שמואל לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
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מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ג/גל/מק ,"177/בית השיטה ,הרחבה קהילתית שלב ג' ,שינוי
קווי בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית השיטה  -גוש
 ,23186ח"ח .49 ,45 ,37
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6504
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע ,ד"נ הגלבוע ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דניאל עטר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/גמ."390/5966/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית מגדל
 גוש ( 15515מוסדר) ,ח"ח ;47 ,46 ,38 ,37 ,29 ,28 ,26 ,25שטח התכנית 58,523 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) איחוד של יחידות פיתוח כו' (תת–
חלקה  ,)26כז' ,כח' ,כט' ,חלקות ,38 ,37 ,29 ,28 ,26 ,25
 ,47 ,46מתחם הפיתוח ייקרא א ;1ב) שינוי בינוי וגבולות
מתחמי הפיתוח ביחידת הפיתוח המאוחדת א ;1ג) צירוף
של תת–חלקה  26ממתחם כו' למתחם א ;1ד) איחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים לצורך הזזת דרך גישה.
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/גמ."399/12539/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית כפר
תבור ,כפר תבור  -גוש ( 17037מוסדר) ,חלקות ,492 ,491
 500 ,499 ,496 ,495בשלמותן ,ח"ח .544 ,131
מטרת התכנית :א) הרחבת שטחי דרכים על חשבון שטח
מגורים והגדלת שטחים שנקבעו בתכנית ג 12539/לצורכי
ציבור; ב) שינוי קו בניין אחורי הקבוע בתכנית ג12539/
מ– 4מ' ל– 3מ'.
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 גליל מזרחי ,מגדל השעון ,ת"ד  ,515כפר תבור ,15241
טל' רב קווי  .04-6772333העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508555

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גת/מק ,"3/4477/שינוי לתכנית
ג ,4477/כפיפות לתכניות ג ,10988/גת/מק.4/4477/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר זיתים  -גוש
 ,17333ח"ח .108-102 ,100-97
מטרת התכנית :שינויים גאומטריים בשטח המיועד
למגורים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית הגליל
התחתון ,ארבל  -גוש  ,17334ח"ח .23 ,22
עיקרי הוראות התכנית :א) מהווה שינוי לתכנית מפורטת
ג ;9481/ב) שינוי קווי בניין ותכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.1.2011ובילקוט הפרסומים  ,6197התשע"א ,עמ' .2366
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' ,04-6628210
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של שטח
המגורים בהסכמת הבעלים; ב) שינוי קווי בניין לפי מבנה
קיים.

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:

(" )2תכנית מפורטת מס' גת/מק ,"4/8718/שינוי לתכנית
ג ,8718/כפיפות לתכניות ג ,10988/ג.13618/

(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"17/287/שינוי לתכניות גבמ ,287
משצ .19

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר חיטים  -גוש
 ,15504חלקה  9בשלמותה; מגרש  101בשלמותו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחוזת ברק  -גוש
 ,17022ח"ח  ;6גוש  ,17784חלקה  143בשלמותה.

מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין במגרש  101בכפר חיטים;
ב) שינוי בהוראות בדבר בינוי אדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחים לצורכי ציבור
לצורך הקמת בית ספר; ב) איחוד וחלוקה מחדש; ג) שינוי
בקווי בניין; ד) שינוי בהוראות בינוי; ה) שינוי בדבר גודל
מגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין; ב) שינוי
בהוראות בדבר בינוי אדריכלי כדי לאפשר בניית משרד
לבעל מקצוע חופשי בלבד שלא בתחום מבנה המגורים.
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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון ,ד"נ גליל תחתון ,טל' .04-6628210
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גת/מק ,"3/9481/שינוי קו בניין ותכסית מגרש  ,2054שינוי
לתכניות ג ,9481/גת/מק.1/9481/

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"15/4551/שינוי לתכנית
ג.4551/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר  -גוש  ,17502ח"ח .26
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין צדי.
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"03/12698/שינוי לתכנית
ג.12698/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהלל  -גוש ,17185
ח"ח  ;12גוש  ,17186חלקה  11בשלמותה ,ח"ח .71
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גאומטרי של מגרש
המגורים בלא שינוי בגודל ייעודי הקרקע ובזכויות
הבנייה; ב) שינוי בקווי בניין ובהוראות בינוי.
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 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 יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .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.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"06/211/שינוי לתכנית גבמ .211
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה יעקב  -גוש
 ,10601ח"ח .13 ,12
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין והגדלת תכסית
במגרש .31
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"ב ,עמ' .6506
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"03/1707/שינוי לתכניות
ג ,1707/ג.4551/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר  -גוש ,17494
חלקה  28בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"ב ,עמ' .174
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז."04/10863/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חנתון  -גוש ,17650
ח"ח .13 ,10 ,8 ,7 ,4 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א) החלפת שטחים בין ייעודים
שונים בלא כל שינוי בסך כל השטחים; ב) שינוי קווי בניין;
ג) שינוי גודל מגרש מינימלי ל– 250מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5873
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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 מס'
גלג ,"29/11/12050/שינוי לתכנית ג.12050/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,21130
חלקה  16בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי המסומן
בתשריט; ב) שינוי בתכסית קרקע.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
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 מופקדת "תכנית מס' /10מעמק,"30/6265/
שינוי לתכניות /10ג/10 ,6265/ג.7512/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון  -גוש
 ,10368חלקות  148 ,147בשלמותן ,ח"ח .200
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי קו אדום
מקווקו בתשריט; ב) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
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:
(" )1תכנית מפורטת מס' מג/מק ,"37/2010-שינוי לתכניות
ג ,6871/ג ,8060/בהתאם לתכנית א-ח .8/2009
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כיסרא  -גוש ,19225
ח"ח  ;49מגרש .49/10

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין במגרש 49/10
לפי תשריט לצורך מתן לגיטימציה לבניין קיים אשר נבנה
בחריגה מהוראות תכנית מאושרת ג.8060/
(" )2תכנית מפורטת מס' מג/מק ,"13/2011-שינוי לתכנית
ג.11097/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שתולה  -גוש ,19865
ח"ח  ;27גוש  ,19866ח"ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה לשני מגרשים;
ב) שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית; ג) הגדלת מס'
יחידות דיור בלא הגדלת סך כל השטחים למטרה עיקרית;
ד) הגדלת תכסית קרקע ,כל עניין שניתן לבקשו כהקלה;
ה) שינוי בגודל מגרש מינימלי.
(" )3תכנית מפורטת מס' מג/מק ,"27/2011-שינוי לתכניות
ג/במ ,109/מג/מק ,16/96-כפיפות לתכנית ג.9953/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוסן  -גוש ,21111
חלקה  ;67מגרש .174

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל
מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/מח ,"9/2011/9858/שינוי לתכנית מיתאר ג 9858/בכפר
מגדל שמס.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל שמס.
עיקרי הוראות התכנית :הזזת תוואי כביש מס' 114
(מאושרת) מגדל שמס והתאמתו למצב הכביש הקיים הקבוע
בתכנית.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין לפי תשריט לצורך
הסדרת בנייה קיימת בפועל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"ב ,עמ' .176

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 ,טל'  .04-9979659העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית .17000

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון ,טל' ,04-6983608 ,04-6981677
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד
 ,595נצרת עילית  ,04-6508508וכל 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.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מג/מק ,"41/2008-שינוי לתכנית ג ,6399/בהתאם לתכנית
תרש"צ .1/1208/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה הילה  -גוש
 ,19113חלקה  68בשלמותה ,ח"ח .80
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין; ב) שינוי של
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ג) שינוי קו
בניין אחורי לפי תשריט; ד) שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 3מ';
ה) תוספת מס' מבנים במגרש מ– 2מבנים ל– 3מבנים; ו) הקמת
יח"ד מבנה אחד למגורים והשני למגורים או לשלוש יחידות
אירוח נפרדות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6508
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ,מושב מעונה ,טל' ,04-9979659
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל'  ,04-6508508וכל

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

ציקי חקלאי
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' מנ/מק ,"2511/שינוי לתכנית ג ,6296/כפיפות לתכניות
ג ,16699/תמא ,35תממ ,2שינוי .9
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית מעיליא
 חלקות  ,18639חלקות  ,43 ,40-38 ,32-26 ,14 ,13בשלמותן ,ח"ח ;159 ,158 ,46 ,44 ,42 ,41 ,37-33 ,25 ,20-17 ,15 ,12 ,10 ,9 ,4גוש
 ,18640ח"ח  ;73 ,38 ,34-31 ,21-19 ,17-13 ,8גוש  ,18641חלקות
 76-73 ,71-62בשלמותן ,ח"ח .80-77 ,72 ,24 ,23
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה; ב) קביעת
הוראות למתן היתרי בנייה והנחיות לפיתוח ותשתיות.
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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים ,1
ת"ד  ,494מעלות ,טל'  .04-9978030העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
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ת"ד  ,595קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מנ/מק,"2611/
שינוי לתכנית ג.5419/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות  -גוש ,18407
ח"ח .11-9
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראה .14ב בהוראות
תכנית מס' ג 5419/המאושרת ,כך שיהיה ניתן לחלק את הבניין
הקיים והמתוכנן ל– 2יח"ד נפרדות בחלוקה לקומות נוסף
לחלוקה בניצב לכביש; ב) הגדלת מס' הקומות מ– 2ל– 3קומות,
בלא שינוי בגובה המותר לפי התכנית המאושרת ג;5419/
ג) שינוי קו בניין לפי המסומן בתשריט; ד) מתן הנחיות בינוי,
קביעת הוראות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים ,1
ת"ד  ,494מעלות ,טל'  .04-9978030העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
ת"ד  ,595קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1ת"ד  ,494מעלות,
טל'  ,04-9978030ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,ת"ד  ,595קריית הממשלה ,נצרת עילית ,טל'
 ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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 מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' שג/מק ,"34/11/שינוי לתכנית ג.6958/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18565
ח"ח .40
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות
הבנייה ,קווי הבניין לפי המצב הקיים בשטח בהתאם
לתשריט המצורף ,והגדלת תכסית קרקע ל– 42%במקום
.36%
(" )2תכנית מפורטת מס' שג/מק ,"45/11/שינוי לתכניות
ג ,15756/ג.6958/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש ,18565
ח"ח .42
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות קווי בניין בלא
שינוי בזכויות הבנייה ,קווי הבניין בהתאם לבנייה הקיימת
בשטח לפי תשריט מצורף.
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 טמרה ,ת"ד  ,377טמרה,
טל'  .04-9868670העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508508

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית נקודתית מס'
מנ/מק ,"5309/רח' החרצית  ,2שינוי קווי בניין ,מעלות ,שינוי
לתכניות ג ,14693/ג ,2247/ג/במ ,92/כפיפות לתכנית ג.16653/

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות  -גוש ,19437
חלקה  1בשלמותה ,ח"ח .38

מחוז הדרום

הודעה בדבר אישור תכנית נקודתית

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי בהתאם
לקיים; ב) שינוי קו בניין צדי בהתאם לקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התשע"א.
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מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/4מק ,"2140/שינוי לתכנית .17/106/03/4

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,אזור תעשייה
צפוני ,שד' התעשייה ,הרחובות המחוגה והכישור  -גוש ,1216
ח"ח  ;138 ,54גוש  ,1217חלקות  ,62-60ח"ח .108 ,104 ,56-54
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית ארגונית
באזור תעשייה כדי לאפשר הסדרת מצב קיים ,על ידי:
א) איחוד וחלוקה של מגרשים; ב) שינוי קווי בניין בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5539התשס"ו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי ,אשקלון,
טל'  ,08-6792290ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל'
 ,08-6263784וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
איתן קסנטיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' /5מק,"2549/
שינוי לתכניות מפורטות .12/134/03/5 ,3/134/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נ' נוי,
רח' אשלים 9-9א  -גוש  ,38251חלקות  ,60 ,51ח"ח .88
מטרת התכנית :שינוי בהוראות תכנית ,מגרשים מס' 88
ו–88א ,חד–משפחתיים ,בודדים ו/או עם קיר משותף באזור
מגורים א' ,על ידי :א) שינויים בקווי הבניין בשני המגרשים;
ב) שינוי הוראות בדבר בינוי בנושאים האלה )1 :שינוי הנחיות
לחומרי הבנייה וגובה הגדרות;  )2מתן אפשרות לבניית מחסן
בלתי נפרד מהבית;  )3מתן אפשרות לבניית תוספת במגרש מס'
88א לאורך הגבול המזרחי בקו בניין  0.0בלי שתוגש תכנית
בו–זמנית במגרש השכן;  )4מתן אפשרות לבניית בית חד–קומתי
תוך ניצול של כל זכויות הבנייה בקומת הקרקע; ג) הגדלת שטח
בנייה בקומת הקרקע תוך העברת זכויות הבנייה מקומה א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1242
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע ,ת"ד  ,15כיכר מנחם בגין  ,2ת"ד ,15
באר שבע ,טל'  ,08-6463650וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
רוביק דנילוביץ'
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' /25מק ,"1066/שכ' הר נוף ,שינויים בהוראות תכנית ,שינוי
וכפיפות לתכנית .34/101/02/25

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה ,שכ' הר נוף;
שטח התכנית 145.893 :מ"ר ,מסומן על ידי קו כחול עבה.
מטרת התכנית :שינויים כמפורט מטה בהנחיות בינוי
במגרשי מגורים א' בשכ' הר נוף ,על ידי :א) מצללות  -יותרו
מצללות בנויות בטון ,תותר בניית קורות מבטון עם תמיכה
בקומת קרקע מעל משטחים מרוצפים עד  40%מעבר לקו בניין
מאושר .הקונסטרוקציות הנ"ל יהוו חלק בלתי נפרד מהבית
ליציבותו ועיצובו האדריכלי .הקרקע לקומה בקרקע בלא שינוי
בסך כל השטח המותר לבנייה ,וכן הגדלת תכסית לבנייה;
ב) גגות  -יותרו שילובים של גגות רעפים וגג שטוח עד  60%גג
רעפים מסך כל שטח קומה עליונה; ג) גובה מרבי  -גובה מרבי
המותר לבנייה יהיה עד  10מ' כאשר מפלס המדידה הוא ה–0.0
של קומת הכניסה; ד) גמר חזיתות  -המבנים יחופו באבן בגוון
בהיר או בשילוב טיח אקרילי צבעוני בגוונים מדבריים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .774
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה ,ת"ד  ,1דימונה ,טל' ,08-6563182
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,משרד
הפנים ,באר שבע ,טל'  ,08-6263799וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' /22מק ,"2074/שינוי לתכניות
/22 ,15/101/03/22מק.2039/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות שכ' החורש -
גוש  ;100279מגרשים מס' .158 ,157
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין כמסומן
בתשריט; ב) שינוי הוראות והנחיות בנייה בדבר בינוי ,על
ידי )1 :שינוי מרווחי בנייה ,שינוי במרחקים בין הבתים;
 )2שינוי סוג הבנייה ,מבנייה טורית לבנייה בודדת;
ג) העברת  120מ"ר שטחים עיקריים ממגרש  157למגרש
 ,158באופן שסך כל השטחים העיקריים יגדלו מ– 950מ"ר
ל– 1,070מ"ר; ד) הגדלת מס' יחידות הדיור במגרש  157מ–5
ל– 6ובמגרש  158מ– 5ל– ,8בלא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות; ה) אישור בליטת מרפסות למרחק של
 1.70מ' מעבר לקו בניין ובליטת פרגולות הצללה למרחק
של  2מ' מעבר לקו בניין או עד קו בניין  0.00מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6510
(" )2תכנית מפורטת מס' /22מק ,"2075/שינוי לתכניות
/22 ,15/101/02/22מק.11/101/02/22 ,2052/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שכ' החורש
 גוש .100279עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות התכנית לחיפוי
קירות חוץ בעבור מבני מגורים צמודי קרקע.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6511
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתיבות ,כיכר יהדות צרפת  ,4טל'  ,08-9938757וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן 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 מס'
/24מק ,"2054/רח' יהודה  ,19שכ' הראשונים ,מקווה ,שינוי
קווי בניין ,שינוי נקודתי לתכנית  ,3/130/03/24כפיפות לתכנית
.109/03/24
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,רח' יהודה 19
 -גוש  ,38220חלקה  13בשלמותה.

לתכנון ולבנייה בני שמעון ,צומת בית קמה ,ד"נ הנגב ,85300
טל'  ,08-6257920פקס'  .08-6257909העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל' .08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בני שמעון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/7מק ,"2135/שינוי לתכנית  ,1/115/03/7כפיפות לתכניות
.6/115/03/7 ,1/115/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב נבטים ,משק
מס'  - 2גוש  100060לא מוסדר.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה מחדש של אזור
מגורים א' ושטח חקלאי ,בלא שינוי בשטחם המאושר
בתכניות תקפות; ב) שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין לרח' יהודה
מ– 7מ' ל– 2.65מ' ,לרח' אחווה מ– 13מ' ל– 5מ' ,ראה תשריט.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6112התש"ע ,עמ' .4029

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .774

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון ,צומת בית קמה ,ד"נ הנגב ,85300
טל'  ,08-6257920פקס'  .08-6257909קבלת קהל :ביום א' ,בשעות
 ,15.30-13.30וביום ג' ,בשעות  ,12.00-08.00ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קריית הממשלה ,רח'
התקוה  ,4באר שבע ,טל'  ,08-6263791וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ערד ,רח' הפלמ"ח  ,8ערד ,טל'  ,08-9951616ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,קרית הממשלה,
משרד הפנים ,באר שבע ,טל'  ,08-6263778וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
טלי פלוסקוב
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערד

סיגל מורן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ועדת משנה ליישובי הבדואים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני שמעון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /31מק ,"3001/שינוי
וכפיפות לתכנית .75/305/02/7

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעות בר  -גוש
 100227מוסדר ,ח"ח .4
עיקרי הוראות התכנית :א) תכנית זו באה לשנות חלוקת
מגרשים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור ביישוב גבעות
בר ,בהתאמה לתכנון מפורט של המבנים ,בתי הספר ,אולם
הספורט ,החניות והצרכים העתידיים של היישוב; ב) התכנית
משנה קווי בניין והנחיות בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' /7מק ,"2557/שינוי
לתכנית /7מב.164/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לקייה ,שכ'  - 8גוש
( 100217בהסדר) ,ח"ח  ;1מגרש .330
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין :קדמי  5מ'
במקום  7מ' ,אחורי  5מ' במקום  6מ' ,צדי ימני מ– 3מ' ל– 2מ',
צדי שמאלי מ– 3מ' ל– 1.4מ' כמסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .קבלת קהל:
בימים ב' ,ה' ,בשעות .13.30-8.00 :כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות
אחרונות ,באר שבע ,טל'  .08-6230966המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,רח' קק"ל  ,139בית ידיעות אחרונות ,באר שבע,
טל' .08-6230966
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שקמים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מקומית מס' /6מק ,"2168/שינוי
לתכנית .5/172/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית לכיש,
מושב אחוזם  -גוש  ,3136ח"ח  ;41 ,34 ,1מגרש .400
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין מותרים באזור
התעשייה של מושב אחוזם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .קבלת קהל בימים :א' ,ג',
בשעות .13.00-08.00 :כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שקמים ,ד"נ שקמים  ,79835טל'  .08-8500705העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע  ,84100טל'
.08-6263795
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שקמים

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'  /7מפ1006 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,קיבוץ ברור חייל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 /7מפ ,1006 /שינוי לתכנית  ,1 /231 /03 /7פירוט לתכנית
תמא /10 /ד ,10 /כפיפות לתכניות תמא /34 /ב/02 /7 ,4 /
 ,303תמא.35 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ ברור חיל.
קואורדינטה  ,167.200 Xקואורדינטה  ,607.200 Yבשטחי
החקלאות של קיבוץ ברור חיל ,ממזרח לשטח מבני משק .גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,3100 :חלקי חלקות.35 ,19 ,16 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בקיבוץ ברור
חיל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לייעוד מעורב קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים .ב .קביעת
תנאים להקמת מיתקן פוטו–וולטאי בהספק של כ– 9.3מגה–
וואט .ג .קביעת השימושים המותרים .ד .קביעת הוראות
בנייה .ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
ושירותים .ו .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.
ז .קביעת השלבים והנחיות לביצוע .ח .קביעת התנאים למתן
היתר בנייה והתנאים בהיתר.
הודעה על התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/07/2011ובילקוט הפרסומים  ,6278התשע"א ,עמ' ,6003
בתאריך .10/08/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה
להתנגדויות למיתקנים פוטו–וולטאים ,רח' התקוה  ,4באר
שבע  ,84100טל'  ,08-6263803וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'  /7מפ1014 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,מושב מסלול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'  /7מפ,1014 /
שינוי לתכנית משד ,33 /פירוט לתכנית תמא /10 /ד ,10 /כפיפות
לתכניות תממ ,23 /14 /4 /תמא ,5 /160 /03 /7 ,35 /תממ.14 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מסלול.
קואורדינטה  ,159.000 Xקואורדינטה  .581.000 Yבשטחי
החקלאות של מושב מסלול .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש 100282/3 :מוסדר ,חלק
מהגוש ,חלקות בחלקן .16 ,15 ,10 ,8 ,7 :גוש 100625 :מוסדר ,חלק
מהגוש ,חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי במושב מסלול.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת תנאים להקמת מיתקן
פוטו–וולטאי בהספק של כ– 8.9מגה–וואט לצורך הפקת חשמל
במושב מסלול .ב .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של קרקע
חקלאית ומיתקנים הנדסיים .ג .קביעת הנחיות מיוחדות בשטח
שבייעוד קרקע חקלאית .ד.קביעת הנחיות מיוחדות בשטח
שבייעוד קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים .ה .קביעת זיקת
הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית .ו .קביעת תנאים להקמת
מיתקן פוטו–וולטאי .ז .קביעת השימושים המותרים .ח .קביעת
הוראות בנייה .ט .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
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ושירותים .י .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות .יא.
קביעת השלבים והנחיות לביצוע .יב .קביעת התנאים למתן
היתר בנייה והתנאים בהיתר .יג .קביעת התנאים להחזרת
השטח לייעודו הקודם בתום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.
הודעה על התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6795
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות
למיתקנים פוטו–וולטאים ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263803וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'  /7מפ1028 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,כפר מימון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'  /7מפ,1028 /
שינוי לתכנית  ,328 /02 /7פירוט לתכנית תמא /10 /ד ,10 /כפיפות
לתכניות תמא ,5 /164 /03 /7 ,35 /תממ.14 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מימון .קואורדינטה
 ,155.000 Xקואורדינטה  .594.200 Yשטחים חקלאיים ממערב
לכפר מימון .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,1000 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן
פוטו–וולטאי בהספק של  8מגה–וואט בשטחי מושב כפר
מימון.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
חקלאי לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית
עם זיקת הנאה למעבר ברכב .ב .פירוט השימושים והתכליות
בכל ייעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בנייה .ג .מתן הוראות
להוצאת היתרי בנייה ולפיתוח השטח .ד .קביעת הוראות
ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
הודעה על התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2011ובילקוט הפרסומים  ,6298התשע"א ,עמ' ,6796
בתאריך .26/09/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות
למיתקנים פוטו–וולטאים ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263803וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'  /6מפ1003 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,מושב סגולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס'  /6מפ ,1003 /שינוי
לתכניות  ,251 /02 /6 ,102 /02 /1 ,1 /163 /03 /6פירוט לתכנית
תמא /10 /ד ,10 /כפיפות לתכניות תמא ,35 /תמא /34 /ב,4 /
תתל /9 /3 ,4 /א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב סגולה.
קואורדינטה  ,X=180,131 Xקואורדינטה  .Y=620,648 Yשטח
התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב סגולה ,ממזרח
למושב ובסמוך למסילת הברזל קרית גת באר שבע .גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש:
 2972מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות בחלקן .6 ,5 ,2 :גוש 2974 :חלק
מהגוש ,חלקות בחלקן.37 ,35 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בהספק של כ–5
מגה–וואט לצורך הפקת חשמל במושב סגולה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים וקביעת זיקת הנאה למעבר
רכב בקרקע חקלאית .ב .קביעת שימושים ותכליות .ג .קביעת
התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר .ד .קביעת התנאים
לרישוי חיבור המיתקן הפוטו–וולטאי לרשת החשמל לפני שלב
ההקמה וההפעלה .ה .קביעת התנאים להחזרת השטח לעיבוד
חקלאי עם תום פעילותו כמיתקן פוטו–וולטאי .ו .קביעת רמת
הגמישות בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'  /6מפ1004 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,בית שקמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שקמים
מופקדת תכנית מפורטת מס'  /6מפ ,1004 /שינוי לתכניות /03 /6
 ,234 /02 /6 ,127פירוט לתכנית תמא /10 /ד ,10 /כפיפות לתכניות
תמא /34 /ב ,5 /תמא /34 /ב ,4 /תמא ,35 /תממ.14 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בית שקמה.
קואורדינטה  ,164.450 Xקואורדינטה  ,616.750 Yבשטחי
חקלאות ,צפונית מזרחית למושב בית שקמה .גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש2569 :
מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקי בחלקן.5 ,2 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בשטח מושב בית
שקמה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לייעוד של קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים .2 .קביעת תנאים
להקמת מיתקן פוטו–וולטאי בהספק של כ– 10מגה וואט לצורך
הפקת חשמל בשטח מושב בית שקמה .3 .קביעת הוראות,
שלביות ותנאים להקמת המבנים והמיתקנים ההנדסיים
הדרושים להפעלת המיתקן הפוטו–וולטאי והנחיות לאופן
הפעלתו .4 .קביעת גובה מבנים ,זכויות בנייה בעבור שטח
המבנים והמיתקנים ,תכסית ,קווי תשתית נכנסים ויוצאים,
דרכי גישה אל המיתקן הפוטו–וולטאי ,יציאות קווי החשמל
וחיבורם לרשת החשמל .5 .קביעת הוראות והנחיות למזעור
הפגיעה הנופית/סביבתית בזמן ההקמה וכתוצאה מתפעול
הפרויקט לאופן ביצוע השיקום הנופי ,לפיקוח הנדרש וללוח
הזמנים .6 .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח .7 .קביעת
הוראות לעקרונות עיצוב מבנים ,מיתקנים ,תשתיות ודרכים,
חומרי גמר ,גינון ונטיעות ,פרטי גידור ,אופן התאורה וכיוצ"ב.
 .8קביעת הוראות ותנאים לפירוק המיתקנים והבטחת פינוי
שטח התכנית בתום הפעלת המיתקן הפוטו–וולטאי והחזרת
השטח לשימוש חקלאי במצב ראוי לעיבוד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.1.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.3.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,13.30
ביום .5.3.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף אופיר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25627-01-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סושיגו (שינקין) בע"מ ,ח"פ .51-387589-8
והמבקש :מור לירון ,ע"י ב"כ עו"ד יועז נמיר ,מרח' החשמונאים
 ,105תל אביב  ,67133טל'  ,03-5610967פקס' .03-5614430
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.3.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.27.2.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יועז נמיר ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26056-01-12

פר"ק 28741-01-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק החברה הלאומית לצרכנות סלולרית בע"מ,
ח"פ .51-232593-7
והמבקשת :טל יוסף ,ת"ז  ,038623187ע"י ב"כ עו"ד יואב דקל
ו/או יוסף אופיר ,מרח' תובל  ,13רמת גן  ,52522טל' ,03-6204434
פקס' .03-5751472

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סושיגו (רמת השרון) בע"מ ,ח"פ
.51-399160-4
והמבקש :מור לירון ,ע"י ב"כ עו"ד יועז נמיר ,מרח' החשמונאים
 ,105תל אביב  ,67133טל'  ,03-5616967פקס' .03-5614430
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
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בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.3.2012בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.8.2012

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.27.2.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יועז נמיר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26026-01-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סושיגו בע"מ ,ח"פ .51-366639-6
והמבקש :מור לירון ,ע"י ב"כ עו"ד יועז נמיר ,מרח' החשמונאים
 ,105תל אביב  ,67133טל'  ,03-5610967פקס' .03-5614430
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.3.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.27.2.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יועז נמיר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 50909-01-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אדטו מרדכי הנדסת חשמל בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.1.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18823-11-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד.ר .טיולי תמר בע"מ ,ח"פ ,51-204704-4
מרח' התעשייה  ,7רעננה ,43654
והמבקשת :עו"ד אור ליסקר ,ת"ז  ,057707507ע"י ב"כ עו"ד
שחר בוטון ,מרח' החשמונאים  ,90תל אביב ,טל'  ,03-6242444פקס'
.03-6241519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.10.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.3.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,16.00
ביום .23.2.20112
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שחר בוטון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אזורים בנין מניב בע"מ
(ח"פ )51-406345-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2012בשעה  ,12.00במשרד עו"ד גולדפרב
זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כריסטינה קורנהאוזר ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

שיכון ופיתוח מניב בע"מ
(ח"פ )51-406343-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2012בשעה  ,12.00במשרד עו"ד גולדפרב
זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כריסטינה קורנהאוזר ,עו"ד ,מפרקת

לאונרדו קיבריק ושות'  -משרד עו"ד בע"מ
(ח"פ )51-331379-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2012בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח' סוקולוב
 ,36הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאונרדו קיבריק ,עו"ד ,מפרק

רוסקיי יזראילטיאנין בע"מ
(ח"פ )51-239816-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2012בשעה  ,12.00ברח' האחים מסלויטה ,15
קומה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיה בית-און ,מפרקת

אוקטפוס טראוול דוט קום (ישראל)
(ח"פ )51-322638-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2012בשעה  ,10.00ב–Gullivers House
 ,27 Goswell Road, London EC1M 7GTלשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק
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מרקעי תקשורת אחזקות  2001בע"מ
(ח"פ )51-307048-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2012בשעה  ,10.00ברח' האחים מסלויטה ,15
קומה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיה בית-און ,מפרקת

מפרשי אור בע"מ
(ח"פ )51-312747-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2012בשעה  ,10.00אצל אבמ"ש בע"מ ,רח' נח
מוזס  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון משה ,מפרק

סירתי בע"מ
(ח"פ )51-410160-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.4.2012בשעה  ,15.00ברח' ז'בוטינסקי  ,33רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור אשכנזי ,עו"ד ,מפרק

סערת תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-197731-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.4.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
יפו  ,68ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהונתן צבי ,עו"ד ,מפרק
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א.ב.ח.נ .בתי קפה בע"מ
(ח"פ )51-152472-0
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי קלמן ,ת"ז ,54079793
מרח' בן יאיר  ,42/19ערד ,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.
אבי קליין ,מפרק

א.ב.ח.נ .בתי קפה בע"מ
(ח"פ )51-152472-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,16.00ברח' בן יאיר ,42/19
ערד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי קליין ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,17.00ברח' בן יאיר ,42/19
ערד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי קליין ,מפרק

עדי עבודות חשמל בע"מ
(ח"פ )51-352700-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,12.30בגבעת שפירא ,71
מיקוד  ,42912לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כהנא גונן ,מפרק

אורנומנט מערכות חשמל מתקדמות בע"מ
(ח"פ )51-383114-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,12.00בגבעת שפירא ,71
מיקוד  ,42912לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כהנא גונן ,מפרק

אבחן שירותי תיירות בע"מ
(ח"פ )51-240665-3
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי קליין ,ת"ז ,54079793
מרח' בן יאיר  ,42/19ערד ,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.
אבי קליין ,מפרק

אבחן שירותי תיירות בע"מ
(ח"פ )51-240665-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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עדיקד בע"מ
(ח"פ )51-357638-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' המרד
 ,25ת"ד  ,50499תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיה ז'ולסון ,עו"ד ,מפרקת

תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-316014-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,8.30ברח' המגינים ,60
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור עמר ,עו"ד ,מפרק

בע"מ ,מגדל משולש ,קומה  ,43תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
צבי פישר ,עו"ד ,מפרק

י.ג.ב ושות' בע"מ
(ח"פ )51-005635-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,20.00ברח' דוד המלך  ,8לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יואב סרוקה ,מפרק

פ.נ.א.י .הפקות בע"מ
(ח"פ )51-276901-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,12.00במשרד ב"כ החברה ,מרכז
עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,קומה  ,29תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף שם–טוב ,מפרק

אן.בי.אמ אנד דיבלופמנט בע"מ
(ח"פ )51-397760-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,10.30ברח' האתרוג ,19
נוה מונסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נלי סוטליזה ,עו"ד ,מפרק

אביטן  -פרח חברה לנאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-413735-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,10.00ברח' הנמל ,36
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי אביטן ,עו"ד ,מפרק

מולטילוגיס בע"מ
(ח"פ )51-356713-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' לאונרדו
דה וינצ'י  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הלל ארצי ,עו"ד ,מפרק

ש.י.א .סוכנות לרכב לקריות ולצפון בע"מ
(ח"פ )51-117436-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,9.00ברח' הנביאים ,37
קרית אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול סלומון ,מפרק

סולניר בע"מ
(ח"פ )51-048248-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,10.30אצל כור תעשיות

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

מיקרוויב נטוורק (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-310984-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

2849

תתכנס ביום  ,15.4.2012בשעה  ,10.00אצל כור תעשיות בע"מ,
מגדל משולש ,קומה  ,43תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,17.4.2012בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' דיזנגוף ,50
קומה  ,18מגדל על ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי פישר ,עו"ד ,מפרק

תפארת דמתי-קולה ,עו"ד ,מפרקת

סטארט נט בע"מ

פיטנסמס בע"מ

(ח"פ )51-283553-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-364079-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.4.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' דב
פרידמן  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.4.2012בשעה  ,16.30במשרד עו"ד חגי אושרי,
רח' אבן גבירול  ,124תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי ברלב ,עו"ד ,מפרק

יבגני ברובר ,מפרק

מסר וסרמן  -כחול לבן מפעלי הדפסה בע"מ

מלתא אינטר נכסים בע"מ

(ח"פ )51-097819-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-219487-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.4.2012בשעה  ,9.00ברח' המפלסים ,16
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.4.2012בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,רח' העמל
 ,3אזור תעשייה ב' ,נצרת עילית ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים מסר ,מפרק

אורי שילה ,עו"ד ,מפרק

הומא בע"מ

כנרת אין בע"מ

(ח"פ )51-149063-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-259394-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.4.2012בשעה  ,9.00ברח' החורטים ,6
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.4.2012בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' הכובשים  ,38זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס אבוהי ,מפרק

יהושע אבין ,מפרק

ארידור שור אחזקות בע"מ

תמריקס קרן ירוקה בע"מ

(ח"פ )51-341615-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-400932-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,19.4.2012בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי זימרן ,מפרק

תמורה ב.א.מ .ניהול בע"מ
(ח"פ )51-257282-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

י.נ.ש  -ניהול וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-160087-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

ריט נדל"ן וניהול בע"מ
(ח"פ )51-374919-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

ריט מנג'מנט אופריישנס בע"מ
(ח"פ )51-374918-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

מנהלת קבוצת תמורה נדלן ( )94בע"מ
(ח"פ )51-197346-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

קניון מול הים אילת  -ניהול ואחזקה בע"מ
(ח"פ )51-237946-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

ממג"ר יזמות וניהול בע"מ
(ח"פ )51-251446-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

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

רחל וולף (כ.ס ..דירה )1

(ח"פ )51-312154-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-191967-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.4.2012בשעה  ,11.30במשרד המפרק ,רח'
אחוזה  ,96קומה ד ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד אריאל-זכאי ,מפרק

אנטוני ווקס ,עו"ד ,מפרק

מנהלת קבוצת  -תמורה ח.א (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-161122-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2012בשעה  ,13.00במשרדה הרשום
של החברה ,דרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עודד אריאל-זכאי ,מפרק

עין דור אביזרי השקייה חדישים בע"מ
(ח"פ )51-301774-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.4.2012בשעה  ,10.00ברח' הלסינקי  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

י.ד .יעד נדל"ן ויזמות בע"מ

דימער יזמות בע"מ

(ח"פ )51-440793-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-355049-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.4.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דב
גרונר  ,9נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2012בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פלאוט
 ,10בניין מדעים  ,1רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב דוד ,מפרק

משה גולדברג ,עו"ד ,מפרק

ברנד סטורם מחקרי שיווק בע"מ
(ח"פ )51-342086-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2012בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' חניתה
 ,15/15כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית פריימן ,מפרקת
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ספרינגטיים בע"מ
(ח"פ )51-112599-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בריאן קרמר ,ת"ז ,7722323
מרח' שבט בנימין  ,63גבעת זאב  ,90917למפרק החברה.
בריאן קרמר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

ספרינגטיים בע"מ

סיסנד ישראל ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-112599-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-281537-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2012בשעה  ,18.00ברח' שבט בנימין ,63
גבעת זאב  ,90917לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בריאן קרמר ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,11.00
ברח' הקמה  ,8ת"ד  ,1092גבעת עדה  ,37808לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליעזר שחם ,מפרק

זך החברה לתכנון ולפתוח הרחבה למגורים בע"מ
(ח"פ )51-222048-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2012בשעה  ,10.00ברח' דוד המלך ,19
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן וינברג ,עו"ד ,מפרק

ח.מ ורד בע"מ
(ח"פ )51-412405-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2012בשעה  ,12.00ברח' ראשי ,טירה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יאסר אלתיתי ,מפרק

ב.ח .נתיבי עפר בע"מ
(ח"פ )51-182267-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.5.2012בשעה  ,17.00ברח' הררי  ,4חולון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

חלקה  32בגוש  6392בע"מ
(ח"פ )51-150877-2
(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  ,1.11.1996התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פנחס כהן ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פנחס כהן ,עו"ד ,מפרק

אייץ' .בי .סי .אם .בע"מ
(ח"פ )51-387264-8
(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  ,11.3.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בכר ,מרח' פנקס ,64
תל–אביב-יפו  ,62157למפרק 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 בכר ,מפרק

מרדכי חורי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,
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פארמקו טריידיס בע"מ

הולדינט בע"מ

(ח"פ )51-332114-1

(ח"פ )51-433852-4
(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  ,29.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה פרנס ,מרח' יהושע בן
נון  ,17תל אביב ,למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבריס יוסף חסיד ,אצל
עו"ד ענת זילברשטיין ,רח' טשרניחובסקי  ,16כפר סבא ,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.

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.
דנה פרנס ,מפרקת

פבריס יוסף חסיד ,מפרק

פ.ס.מ .פוד מרקטינג בע"מ
מיכון דרום א.ר.י .סחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-391044-8
(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  ,23.3.2011לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אברהם קינן ,ת"ז  ,054710256ממשעול מנדרינה  ,3אילת,
למפרק החברה.
אברהם קינן ,מפרק

ס.פ .חלקי חילוף בע"מ
(ח"פ )51-291784-0
(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  ,24.9.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחמד מחאג'נה,
מרח' הראשי ,ת"ד  ,719אום אל פחם ,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.
אחמד מחאג'נה ,עו"ד ,מפרק
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(ח"פ )51-373443-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר קקון ,ת"ז ,68657196
אצל משרד עו"ד סימון ,עישר ,פורת ושות' ,דרך מנחם בגין ,65
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיר קקון ,מפרק

או.אס.אי הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-399085-3
(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  ,30.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי חורש ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל 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.
אורי חורש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6383כ"ט בשבט התשע"ב22.2.2012 ,

ש .רינת בע"מ

פוריוטקש בע"מ

(ח"פ )51-331070-6
(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  ,30.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי חורש ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-178705-3
(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  ,31.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה סכובולסקי ,ת"ז
 ,22455455מרח' יבנה  ,15תל 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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

אורי חורש ,עו"ד ,מפרק

אריה סוכובולסקי ,עו"ד ,מפרק

או.אס.אי הולדינגס ישראל  2007בע"מ

מ.ח.אמינות ואיכות בע"מ

(ח"פ )51-399141-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי חורש ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-330606-8
(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  ,11.1.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עיסא חכמת ,ת"ז
 ,055146005מרח'  ,1642כפר קאסם  ,48810למפרק 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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

אורי חורש ,עו"ד ,מפרק

עיסא חכמת ,מפרק

לידר נדל"ן שירותים מקצועיים בע"מ

קרינלאנס בע"מ

(ח"פ )51-408194-2
(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  ,31.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זיתוני ,ת"ז ,029549003
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-423776-7
(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  ,2.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד כנפי ,מרח'
הכלנית  ,4רעננה ,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.

יוסף זיתוני ,מפרק

נמרוד כנפי ,עו"ד ,מפרק
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אס אף גי לידר אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-160057-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2012בשעה  ,10.00אצל לידר החזקות
והשקעות בע"מ ,רח' הארבעה  ,21תל–אביב-יפו  ,64739לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסף זיתוני ,מפרק

ב.ח .נתיבי עפר בע"מ
(ח"פ )51-182267-8
(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  ,5.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי חורי ,מרח' גבעת
התחמושת  ,39חולון ,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 חורי ,מפרק

פרחי ליבי בע"מ
(ח"פ )51-118400-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב אביקזר ,ת"ז  ,62659255ממושב מגן שאול ,ד"נ יזרעאל
 ,19352למפרק החברה.
יעקב אביקזר ,מפרק

ג.ש.ד יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-374644-6
(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  ,5.2.2012התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום פפיר ,מרח' בצלאל
 ,52רמת 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.
שלום פפיר ,מפרק

שלום פפיר אחזקות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-194975-2
(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  ,5.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום פפיר ,מרח' בצלאל
 ,52רמת 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.
שלום פפיר ,מפרק

בסט ספורט בע"מ
(ח"פ )51-244850-7
(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  ,5.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן פפיר ,מרח' רמת ים ,5
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.
רן פפיר ,מפרק

ונשמרתם בע"מ
(ח"פ )51-378593-1
(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  ,5.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גודינגר ,מרח' הגבורה
 ,4קרני שומרון ,למפרק 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים גדינגר ,מפרק

יוניטד גלובל קונט בע"מ
(ח"פ )51-416777-4
(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  ,6.2.2012לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יוליה קסימוב (נליפה) ,ת"ז  ,322160581מרח' אוסישקין ,5
נתניה ,למפרקת החברה.
יוליה קסימוב (נליפה) ,מפרקת

גד צוקר בע"מ
(ח"פ )51-182432-8
(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  ,6.2.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד צוקר,
ת"ז  ,56727845מרח' ביריה  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
גד צוקר ,מפרק

ס.נ - .סלים את נסייר בע"מ
(ח"פ )51-236962-0
(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  ,6.2.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ח'אלד
סלים ,ת"ז  ,59425942מרח' הגליל  ,88נצרת ,למפרק החברה.
ח'אלד סלים ,מפרק

פגוט חיים בית השקעות בע"מ
(ח"פ )51-428671-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב פגוט ,ת"ז ,025026386
מרח' הלילית ,ת"ד  ,324עין שריד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב פגוט ,מפרק

דסקו סחר  -מוצרים לצמיגים בע"מ
(ח"פ )51-265929-3
(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  ,6.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה אלקריאף,
מרח' ביאליק  ,18בת ים ,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.
יהודה אלקריאף ,עו"ד ,מפרק

רזי בר תעשיות ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-233239-6
(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  ,19.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאדלין מומצ'וגלו ,ת"ז
 ,001515410מרח' עוזיה  ,9ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאדלין מומצ'וגלו ,מפרקת
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רזי בר בע"מ

מיטל תעשיות תכשיטים בע"מ

(ח"פ )51-161996-7
(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  ,19.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאדלין מומצ'וגלו ,ת"ז
 ,001515410מרח' עוזיה  ,9ירושלים ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-121664-0
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבנר סמוכה ,מרח'
הרצל  ,53קומה ה ,נתניה  ,42390למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים 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.

מאדלין מומצ'וגלו ,מפרקת

אבנר סמוכה ,רו"ח ,מפרק

תשג"ן נכסים והשקעות בע"מ

או.ג'י.פי בע"מ

(ח"פ )51-431287-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב גכתן ,מרח'
הלסינקי  ,20תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-196501-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי ,ת"ז
 ,024540916מרח' רמב"ן  ,24ירושלים ,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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

יניב גכתן ,עו"ד ,מפרק

ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק

דיונון ספרים וציוד משרדי  2005בע"מ
(ח"פ )51-364609-1
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן שובל ,מדרך בן
גוריון  ,10רמת 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.
רן שובל ,עו"ד ,מפרק

יישום תע"ת (תכנון תחבורתי ועירוני) בע"מ
(ח"פ )51-223117-6
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי ,ת"ז
 ,024540916מרח' רמב"ן  ,24ירושלים ,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.
ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק
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אנרסטו בע"מ

מגבוני פרמיום בע"מ

(ח"פ )51-306368-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי ,ת"ז
 ,024540916מרח' רמב"ן  ,24ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-440210-6
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי גיסיס שטינמן ,מרח'
רוטשילד  ,95ראשון לציון  ,75204למפרקת 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 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.

ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק

עדי גיסיס שטינמן ,עו"ד ,מפרקת

החברה לנכסים ושרותים בע"מ

מ ס ב טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-035578-7
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה פלומין ,ת"ז
 ,8397846מרח' המייסדים  ,8רמת השרון ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-094313-7
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן ליבנה ,מרח' ריב"ל
 ,7תל אביב ,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.

שושנה פלומין ,מפרקת

רן ליבנה ,עו"ד ,מפרק

מבצע שטריימל בע"מ
אורמן דן שמאות מקרקעין בע"מ
(ח"פ )51-217794-0
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן אורמן ,מרח' הגר"א ,11
רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך שבוע ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-099757-0
(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  ,7.2.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין שוילי ,ת"ז
 ,56426307מרח' החשמונאים  ,91תל 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.
בנימין שוילי ,מפרק

דן אורמן ,מפרק
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פי.וי.סי.דבליו בע"מ

גרינליין מתקנים בע"מ

(ח"פ )51-310468-7

(ח"פ )51-193497-8
(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  ,8.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דוד אבגי ,ת"ז
 ,67786541מדרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד אבגי ,רו"ח ,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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי רואש ,מרח'
המגינים  ,56חיפה ,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.
אלי רואש ,רו"ח ,מפרק

העמותה לתמיכה בחולים המוטולוגיים והשתלות מח עצם
תמיכה שרות מחשבים דיגיטלים בע"מ
(ח"פ )51-124869-2
(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  ,7.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי רואש ,מרח'
המגינים  ,56חיפה ,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.
אלי רואש ,רו"ח ,מפרק

אורקה רשתות בע"מ
(ח"פ )51-316802-1
(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  ,8.2.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל דיסנצ'יק,
מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

(ע"ר )58-043244-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29.12.2011התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד סיגל כהן ,מרח' תובל  ,11רמת
גן ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
סיגל כהן ,עו"ד ,מפרקת

רימונים  -העמותה להכרת הציונות ותולדות עם ישראל
(ע"ר )58-049949-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,3.2.2012התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד גיא לויאן ,מרח' אברהם יפה ,3/40
חולון  ,58451למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
גיא לויאן ,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.
אריאל דיסנצ'יק ,עו"ד ,מפרק

__________
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