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הודעה על הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה
לפי חוק הארכיונים ,התשט"ו1955-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  3לחוק הארכיונים ,התשט"ו-
 ,11955שהועברה אלי ,2ולאחר שנועצתי במועצה לעניין
המומחים ,אני מודיע כי הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה
הוא כלהלן:
יעקב לזוביק ,גנז המדינה  -יושב ראש;
באי כוח משרדי הממשלה:
בת שבע דן  -משרד התרבות והספורט;
כרמלה אבנר  -משרד האוצר;
ישראל בורוכוב  -משרד החינוך;
הדי וגשל  -המשרד לביטחון הפנים;
רוויטל ויצמן  -נציבות שירות המדינה;
אריה זיני  -משרד החוץ;
איל זנדברג  -משרד המשפטים;
רון ערמון  -משרד ראש הממשלה;
נעמי פרידמן  -משרד הפנים;
יהודית שפיצר  -משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
באי כוח מוסדות ארכיוניים:
אילנה אלון  -הארכיון של צבא ההגנה לישראל ומערכת
הביטחון;
הדסה אסולין  -הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי;
אורן וינברג  -הספרייה הלאומית;
מרדכי פרידמן  -הארכיון הציוני המרכזי;
זהר אלופי  -האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע;
דוד אמיתי  -ארכיון השומר הצעיר ,יד יערי;
חיים גרטנר  -ארכיון יד ושם;
מיכל הנקין  -ארכיון העיר חיפה;
מיכאל מהלר  -ארכיון העיר ירושלים;
משה מוסק  -ארכיון גנזים ,אגודת הסופרים;
אהרן עזתי  -ארכיון יד טבנקין;
מרים קצ'נסקי  -מכון לחקר תנועת העבודה;
מאיר רוסו  -סינמטק ירושלים  -ארכיון ישראלי לסרטים;

מומחים:
רות אורן;
אילנה בודובסקי;
מרגלית בז'רנו;
דוד ביגלאייזן;
יהושע בר–און;
דוד כץ;
עאדל מנאע;
אורה נבנצאל;
קייס פרו;
יהושע פרוינדליך;
אלון קדיש;
סילויה שנקולבסקי-קרול;
זכי שלום.
כל הודעה קודמת על הרכב המועצה  -בטלה.
הרכב המועצה תקף ל– 4שנים מיום פרסומו.
כ"ד בסיוון התשע"ב ( 14ביוני )2012
(חמ )3-1742
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה
		

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר זאב ב' בגין ימלא
את מקום שר המשפטים ,מיום ה' בתמוז התשע"ב ( 25ביוני
 )2012עד יום י"ד בתמוז התשע"ב ( 4ביולי .)2012
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

דבורה שטיינמץ  -ארכיון הסרטים היהודיים;
אמירה שטרן  -מכון ז'בוטינסקי בישראל;
לריסה שניטקינד  -ארכיון העיר תל–אביב-יפו;
באי כוח מוסדות אחרים:
ברוך ברנדל  -רשות העתיקות;
מיכאל גולדשטיין  -העמותה הישראלית לחקר שורשי
המשפחה;
אביבה חלמיש  -החברה ההיסטורית הישראלית;
בלהה סגל-גזליוס  -רשות השידור;
אניס קרעאוי  -מרכז השלטון המקומי;
___________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;14התשמ"א ,עמ' .152
 2י"פ התשט"ו ,עמ' .639
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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר מתן וילנאי ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום ח' בתמוז התשע"ב ( 28ביוני )2012
עד יום י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי .)2012
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

הודעה על מילוי מקום של שר

הודעה על היתר לקבלת תרומה

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר עוזי לנדאו ימלא
את מקום השר לביטחון הפנים ,מיום י' בתמוז התשע"ב (30
ביוני  )2012עד יום י"ט בתמוז התשע"ב ( 9ביולי .)2012

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד ראש
הממשלה (אגף תכנית מורשת) ,לקבל תרומה מאת הגופים
שיפורטו להלן לצורך קידום פיתוח אתר ההנצחה הממלכתי
גבעת התחמושת בירושלים:

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסמכותה
לפי סעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר לשר לביטחון
הפנים את הסמכות הנתונה לשר הפנים לפי סעיף (46ב) לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,31985-בכל הנוגע למתן היתר
לקבלת אשראי לאיגוד ערים לכבאות בלבד.
ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום כ"ח בסיוון
התשע"ב ( 18ביוני .)2012
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
___________
מזכיר הממשלה
		
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

( )1עיריית ירושלים  1 -מיליון שקלים חדשים בכל אחת
מהשנים  2013עד  2015מעבר לכל סכום שהוסכם עד
מועד קבלת החלטת הממשלה מיום כ"ח באייר התשע"ב
( 20במאי  ,)2012שבו הסכימה עיריית ירושלים להשתתף
בתכנית מורשת או בשיקום האתר ,בהתאם להתחייבות
של המנהל הכללי של העירייה;
( )2עמותת גבעת התחמושת  -אתר הנצחה ממלכתי לציון
שחרורה ואיחודה של ירושלים במלחמת ששת הימים
ולמורשת המערכה על ירושלים (ע"ר)  666,666 -שקלים
חדשים בכל אחת מהשנים  2013עד  ,2015בהתאם
להתחייבות המנהל הכללי של העמותה לגייס לצורך כך
כספים;
( JNF )3ארצות הברית  1,666,666 -שקלים חדשים בכל אחת
מהשנים  2013עד  ,2015בהתאם להתחייבות של המנהל
הראשי בניו יורק.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-4441
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה
1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני מודיע על מינוי עובדי רשות המסים
בישראל ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לשמש עוזרי פקיד שומה
לעניין סעיפים  151 ,150 ,145ו– 152לפקודה:

השם

מס' זהות

הודעה על היתר לקבלת תרומה

צחי לסרי

036935336

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למינהל
המחקר החקלאי  -מכון וולקני ,לקבל מהקדש "אדליס" תרומה
של עד מיליון וחצי דולר ארה"ב ,לשם קידום מחקרים אשר
יתבצעו במכון.

ענת מויאל

031487002

ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ )3-4441
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

הודעה על היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד
לביטחון הפנים  -נציבות כבאות והצלה לקבל ספר תורה
בעבור בית הספר לכבאות והצלה ,תרומת משפחת רעננערט.
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-4441
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

מני מדר

037712239

מוטי זהבי

031516800

אייל כהן

052966355

אביב ציטרונבלט

033828401

אולג טימרמן

317472124

לידור סומר

032667248

ערן אלדובי

025558792

אמיר ליבוביץ

039082805

גיא ישראלי

033511247

___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

5599

השם

מס' זהות

כמו כן אני ממנה את גנאדי אוסטרובסקי ,ת"ז ,304341761
ואת סליה יונג ,ת"ז  ,15148257לממלאי מקום נציגתי בוועדה
המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר חריש.

ענת גונן

035907898

אלעד בן לולו

039235619

אלרן שלום

038009635

יוסי לוי

052690351

מיכל אלקובי

300141108

יונתן פרנקו

036487379

גיל ישראל

061993929

לי לילה רבין

307167296

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

גל גור אריה

029523933

ערן קורצ'ינסקי

025194747

סימה אנידג'ר

041701822

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-כי
באכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים ,2בסופה יבוא "ואולם עד
יום כ"ז בתשרי התשע"ד ( 1באוקטובר  ,)2013ניתן לבדוק מכשור
שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה לפי ת"י  60065בנוסחו ערב
התחילה; כמו כן ניתן לבדוק ציוד טכנולוגיית המידע לפי ת"י
 60950חלק  ,1עד יום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס  ,)2013בנוסחו
ערב התחילה".

עידן אילן

036539898

סיון גורפינקל

026620112

סרגיי גוסליצר

319545224

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ -3-95ת)1
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .3409

עופר כהן

031465628

חיים גרשון

039407457

מרדכי וטורי

040404956

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.
כ"ב באייר התשע"ב ( 14במאי )2012
(חמ )3-171
יובל שטייניץ
			
שר האוצר
			

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )3(47לחוק הפסיכולוגים ,התשל"ז-
( 11977להלן  -החוק) ,אני ממנה לחברים במועצת הפסיכולוגים
את צבי יערי ,ת"ז  ,053648671ואת עאדל ג'דעאן ,ת"ז ,059493106
נציגי שר הפנים ,במקום אלי ליבוביץ ורות בוקר.2
תוקף המינוי כאמור ,לפי סעיף  49לחוק ,עד יום כ' באדר
התשע"ג ( 2במרס .)2013
מינוי מועצת הפסיכולוגים ,3יתוקן לפי זה.
ל' בסיוון התשע"ב ( 20ביוני )2012
(חמ )3-400
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2616
 3י"פ התש"ע ,עמ'  ;2616התשע"ב ,עמ' .3305

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומו
בוועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה  -קציר חריש
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )2(34ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ניריה מיכאלי ,ת"ז
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .330

5600

 ,051840866לנציגתי בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר
חריש במקומה של שלומית מור.2

מינויו של משה רובינשטיין ,ת"ז  - 030127187בטל .
2

ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ -3-7ה)1-5
			
___________
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .27

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל בזה לעובדי המדינה רם קרן ,ת"ז  ,057997983ושלי כהן סבג,
ת"ז  ,033652934את סמכויותי לפי סעיפים (63א) עד (ד)63 ,א(א)()2
 למעט קביעת אמות מידה63 ,א(ב)( ,ג) ו–(ה)63 ,ב(64 ,א) ו–(ב),67 , 68ו–68א(א) לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט.21959-
י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי )2012
(חמ -3-17ה)1-1
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התשס"ח ,עמ' .982

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל בזה לעובד המדינה רם קרן ,ת"ז  ,057997983את סמכויותי
לפי סעיפים (2א) עד (ג)(3 ,ב) עד (ד)(4 ,א)(10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,א)  -למעט
הסמכות להתקין תקנות(10 ,ב) ,וסעיף 12א  -למעט סעיף קטן (ה)()2
לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.21996-
י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי )2012
(חמ -3-17ה)1-1
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התש"ע ,עמ' .501

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

הודעה בדבר שינויים בשטחים לחיפושי נפט והפקתם
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הנפט ,התשי"ב,11952-
ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת אני מודיע כי -
( )1כל שטחה היבשתי של מדינת ישראל ,יהיה פתוח לחיפושי
נפט ולהפקתו;
( )2כל שטחי קרקע הים ותת–הקרקע של השטחים התת–ימיים
הסמוכים לחוף ,במים הטריטוריאליים ומחוצה להם עד
המקום שעומק המים שמעליהם ,מאפשר את ניצול אוצרות
הטבע ,שאין עליהם זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות
קדימה ,בני תוקף  -יהיה סגור לחיפושי נפט והפקתו.
כל הודעה קודמת בעניין זה  -בטלה.
כ"ז בסיוון התשע"ב ( 17ביוני )2012
(חמ )3-1439
עוזי לנדאו
			
שר האנרגיה והמים
___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322

הודעה על מינוי חבר המינהלה
לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א1980-
בהתאם לסעיף  44לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות,
התשמ"א( 11980-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בתוקף סמכותי
לפי סעיף (9א)( )1לחוק ,מיניתי את עומר זידאן ,ת"ז ,021508510
לנציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת מינהל השקעות
בחקלאות.
מינויו של משה גורן - 2בטל.
ההודעה על המינוי לפי סעיף  44לחוק - 3תתוקן לפי זה.
ל' בניסן התשע"ב ( 22באפריל )2012
(חמ )3-1404
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ' .56
 2י"פ התשנ"ד ,עמ' .1514
 3י"פ התשמ"א ,עמ' .1938

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 אפריל 2012
היה  5.74אחוזים.
ו' בתמוז התשע"ב ( 26ביוני )2012
(חמ )3-2468
ערד מאי
			
מנהל היחידה למידע ולדיווח
___________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

הודעה בדבר חילוט טובין
לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  9לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
חדש] ,התשל"ט ,11979-כי הטובין המפורטים להלן ,שמען בעליהם
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

אינו ידוע ,חולטו לפי סעיף (7א) לפקודה האמורה ,מאחר שיובאו
בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא:21939 ,
מס' התיק.651200034 :
תיאור הטובין 64 :קופסאות של סיגריות המכילות  95פקטים ו–49
חפיסות של סיגריות.
בעל הטובין :אלמוני.
מקום האחסנה :מחסן נעמן ,אזור תעשייה עד הלום.
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-964
דורון ארבלי
			
מנהל רשות המסים בישראל
___________
 2ע"ר  ,1939תוס'  ,2עמ'  ;1201ק"ת התשי"ט ,עמ' .541

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות
לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-הוגשה בקשה למחיקת ההודעה בדבר
בקשות לרישום זכות מטפחים ,2שמספרן  2678/96ו–2679/96
(להלן  -הבקשות).
המבקש מודיע כי אין לו עניין עוד ברישום הזנים נושא
הבקשות.
לפיכך אנו מודיעים כי הבקשות יימחקו.
המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,כקבוע בתקנה
(14ב) לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד,31974-
לידי ציפי רצבי במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-361
מיכל גולדמן
			
רשם זכות מטפחים
___________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
 2י"פ התשנ"ז ,עמ' .1716
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות
לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-הוגשה בקשה למחיקת ההודעה
בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים ,2שמספרה ( 4181/08להלן
 הבקשה).המבקש מודיע כי אין לו עניין עוד ברישום הזן נושא
הבקשה.
לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.
המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש
את התנגדותו בתוך  30ימים מיום הודעה זו ,כקבוע בתקנה
(14ב) לתקנות זכות מטפחים ,התשל"ד ,31974-לידי ציפי רצבי
___________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .5221

5601

במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני )2012
(חמ )3-361
מיכל גולדמן
			
רשם זכות מטפחים
___________
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף (106ב) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-כי בהמשך לפרסום על העברת תמ"א /37 /ב/
 6להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ברשומות מיום
כ"ב בכסלו התשע"א ( 29בנובמבר  2)2010ובהמשך להחלטת
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (להלן  -הוולנת"ע)
של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,בישיבה מס'  471מיום
כ"ז בתשרי התשע"ב ( 25באוקטובר  ,)2011בהערות ובהשגות
שהוגשו לתכנית ,שוקלת הוולנת"ע להמליץ למועצה הארצית
על התיקונים האלה בתכנית :הסטת תחנת הגז (ברמת גבריאל)
 200מטרים מזרחה ,הסטת קו הגז צפונה והצמדתו לדרך מס' ,75
הסטת קו הגז הסמוך לאזור המגורים המתוכנן של מגדל העמק
למיתקן מקורות וצמצום רצועת הצינור באזור לתכנון עתידי
של מגורים ,מסחר ושירותי דרך של מגדל העמק מ– 20מטרים
ל– 10מטרים ,עקיפת האזור המתוכנן לשירותי דרך ומסחר של
כפר החורש והסטת הקו מיער קק"ל והצמדתו לדרך מס' .75
גוש

חלקות בחלקן

16885

מוסדר

חלק מהגוש

14 ,12 ,11 ,9

16888

מוסדר

חלק מהגוש

21

16889

מוסדר

חלק מהגוש

16 ,8 ,6 ,5

כל הרואה את עצמו נפגע מהחלטה זו ,רשאי להגיש התייחסות
בכתב ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות אל משרדי
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד הפנים ,ת"ד ,6158
ירושלים  ,91061ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית .17105
ניתן לעיין במסמכי התכנית הערוכים על פי החלטה זו של
הוולנת"ע במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,
קריית הממשלה ,נצרת עילית ,ובמזכירות המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,רח' קפלן  ,2קריית הממשלה ,ירושלים.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  ,03-9298115בימים א'-ה' ,בשעות .16:00 - 9:00
מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפנים:
 ,www.moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני
(בעמוד השער).
ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי )2012
(חמ )3-697
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד הפנים
		
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התשע"א ,עמ' .1295

5602

ט"ו בסיוון התשע"ב ( 5ביוני )2012
(חמ -3-265ה)2
יוסי שבו
			
ראש עיריית נס ציונה
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה בקרית ביאליק
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית קרית ביאליק בישיבתה מס'  49מיום ט"ו
בסיוון התשע"ב ( 5ביוני  ,)2012את עזרא חכם ,המנהל הכללי של
עיריית קרית ביאליק ,למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
מינויו של רואה חשבון חן פרץ למנהל ארנונה שהודעה עליו
פורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ט ,עמ'  - 2059בטל.

הקרקעות שנוספו לתכנית:
סוג גוש חלק /כל הגוש

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית נס ציונה בישיבתה מיום ט' בסיוון התשע"ב (30
במאי  ,)2012את מנהל מחלקת הגבייה ,אילן קדוש ,ת"ז ,28829323
למנהל הארנונה לעניין החוק האמור ,במקום גזבר העירייה
גדעון טביב ,ת"ז  ,059201087שהודעה על מינויו פורסמה בילקוט
הפרסומים התשע"א ,עמ' .4883

כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני )2012
(חמ -3-265ה)2
אלי דוקורסקי
			
ראש עיריית קרית ביאליק
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית גן יבנה בישיבתה מס'  28מיום ב' בסיוון
התשע"ב ( 23במאי  ,)2012את אלון מדהלה ,ת"ז  ,024269342למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור.
ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ -3-265ה)2
דרור אהרון
			
ראש המועצה המקומית גן יבנה
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו ,11976-מינתה
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

עיריית טמרה בישיבתה מיום כ"ח באדר התשע"ב ( 22במרס )2012
את ח'אלד עואד ,למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל )2012
(חמ -3-265ה)2
עאדל אבו אלהיג'א
			
ראש עיריית תמרה
		

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו ,11976-כי
מועצת עיריית קרית מוצקין ,בישיבתה מיום כ' באדר התשע"ב
( 14במרס - )2012
( )1ביטלה ועדת ערר ,2כמפורט להלן:
רואה חשבון רפי אמיר  -יושב ראש
עורך דין חיים שכטר  -חבר
מקסים דרעי  -חבר
ירון מטר  -ממלא מקומו של מקסים דרעי
צחי טויטו  -ממלא מקומו של חיים שכטר;
( )2מינתה ועדת ערר לעניין החוק כאמור בהרכב של  3חברים,
כמפורט להלן:
עורך דין יחיאל טל  -יושב ראש
עורך דין חיים שכטר  -חבר

נח אפרת ,ת"ז  - 021532733ממלא מקום
במקום החברים :יוסי ביגון ,אפרים רוזן ואמציה כפרי.2
ט' בסיוון התשע"ב ( 30במאי )2012
(חמ -3-265ה)1
אייל בצר
			
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
___________
 2י"פ התשנ"ח ,עמ' .2193

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גוש רישום מס' /12249
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10810חיפה) ,וגוש רישום /12494
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10872חיפה) ,נפת חיפה ,הוצגו
היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קומה  ,14קרית הממשלה ,חיפה,
בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה ,קריית
הממשלה ,חיפה.
ח' בתמוז התשע"ב ( 28ביוני )2012
חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-

עורך דין בועז סטלקול  -חבר
ראובן בן–יאיר  -ממלא מקומו של בועז סטלקול
צחי טויטו  -ממלא מקומו של חיים שכטר
כ"ד באדר התשע"ב ( 18במרס )2012
(חמ -3-265ה)1
חיים צורי
			
ראש עיריית קרית מוצקין
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3254

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית עמק יזרעאל בישיבתה מיום כ"א באייר
התשע"ב ( 13במאי  ,)2012ועדת ערר לעניין החוק האמור ,בהרכב
חברים כמפורט להלן:
עו"ד חגי מרום ,ת"ז  - 009377961יושב ראש
טובה שביט ,ת"ז  - 052111077חבר
איציק שקד ,ת"ז  - 030034441חבר
דורון מור ,ת"ז  - 009338344ממלא מקום
אילן הרן ,ת"ז  - 030380539ממלא מקום
מיכה רינת ,ת"ז  - 009345240ממלא מקום
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק13412/
שם התכנית :שינוי קווי בניין בג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"13412/שינוי וכפיפות לתכניות 2683 ,62א.
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' ג'בל
אל מוכבר ,קואורדינטה  ,223.510 :Xקואורדינטה .628.080 :Y
הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי קרקע
מאזור מגורים  6למגורים א'; ב) שינוי בקווי בניין מאושרים בלא
שינוי בזכויות בנייה מאושרות בתכנית 2683א; ג) קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור; ד) קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ה) קביעת הוראות בגין
גדרות להריסה; ו) קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6338התשע"ב ,עמ' .1220
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'

5603

 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק14177/
שם התכנית :אצטדיון אולימפי לאומי לאתלטיקה,
גבעת רם ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"14177/שינוי וכפיפות לתכניות .4622 ,62
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' גבעת
רם ,שד' המוזאונים ,שמואל סטפן וייז ,קואורדינטה ,219.000 :X
קואורדינטה  ;631.450 :Yגוש ( 30540מוסדר) ,חלקה  ;20מגרש
מס'  16לפי תכנית מס'  .4622הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
מטרת התכנית :קביעת בינוי והוראות בנייה לצורך הקמת
מיתקני ספורט בשטח אצטדיון גבעת רם ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) ביטול הבינוי המאושר בשטח
וקביעת בינוי חדש להקמת מבנים בשטח אצטדיון גבעת רם
לשימוש מיתקני ספורט ומבני שירות ,תחזוקה ,תפעול וניהול
האצטדיון ,הכל בהתאם לנספחי בינוי ופיתוח; ב) שינוי קווי בניין
וקביעת קווי בניין חדשים לבנייה כאמור ,בלא שינוי בזכויות
הבנייה המאושרות בשטח ,לפי תכנית מס'  ;4622ג) שינוי תוואי
השטחים המאושרים כדרך פרטית ו/או חניה ,וקביעת הוראות
לביצועם; ד) קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית,
לרבות מס' קומות מרבי ,מפלסי הכניסה הקובעים ,גובה בנייה
מרבי וכדומה; ה) קביעת תנאים למתן היתר בנייה; ו) קביעת
הוראות בגין מבנים ,מדרגות וגדרות להריסה; ז) קביעת הוראות
בגין עצים לשימור/עקירה/העתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6394התשע"ב ,עמ' .3189
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14351
שם התכנית :שינוי קווי בניין וקביעת בינוי למגורים,
שרפת ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"14351/שינוי וכפיפות לתכנית  ,62כפיפות לתכניות
5166ב.4552 ,

5604

סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' שרפת,
קואורדינטה  ,218.400 :Xקואורדינטה  .627.450 :Yהכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד של קרקע מאזור
מגורים  3מיוחד למגורים א'; ב) קביעת בינוי לתוספת אגף
צפוני לבניין בעבור  3יח"ד ,בהתאם לקיים בשטח ולנספח
בינוי; ג) קביעת מס' יחידות דיור המרבי ל– 4יח"ד בתא שטח
מס'  ;1ד) שינוי בקווי בניין מאושרים בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות בתכנית  ;4552ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בנייה; ז) קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה;
ח) קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6394התשע"ב ,עמ' .3189
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב כחלון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכנית מס' תא/
מק ,3982/העברת זכויות (שימור) מרח' שינקין  65ורח' דיזנגוף
 149לרח' מיכאל נאמן  4בסמכות הוועדה המקומית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רח' שינקין  ,65גוש
 7438מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  28בשלמותה ,רח' דיזנגוף ,149
גוש  7078מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  104בשלמותה ,רח' נאמן
 ,4גוש  6620מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  45בשלמותה.
מגרש מוסר :רח' שינקין  ,65מגרש מוסר :רח' דיזנגוף ,149
מגרש מקבל :רח' מיכאל נאמן .4
מטרת התכנית :עידוד שימור בניינים בעיר ,על ידי העברת
שטחי בנייה לפי תכנית השימור 2650ב ממבנים לשימור
בהגבלות מחמירות ברחוב שינקין  65וברח' דיזנגוף  149לצורכי
הגדלת שטחי מרפסות בבניין מתוכנן ברחוב מיכאל נאמן .4
עיקרי הוראות התכנית .1 :העברת זכויות בנייה ממבנים
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב שינקין  65וברחוב
דיזנגוף  149לצורכי הגדלת מרפסות בבניין במגרש המקבל
ברחוב מיכאל נאמן  4בלבד הידוע כבניין  7לפי טבלת ההקצאות
של השמאי שמואל פן .1.1 :הפחתת  213מ"ר במבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ברחוב שינקין  .1.2 .65הפחתת  79.22מ"ר
במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב דיזינגוף .149
 .1.3תוספת  670מ"ר שטח עיקרי למרפסות בבניין במגרש

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

המקבל ברחוב מיכאל נאמן  ,4הכל בהתאם להגדרות סעיף 1.9
שלעיל .2 .הבטחת שימור המבנים לשימור ברחוב שינקין 65
וברחוב דיזינגוף  149בהתאם להוראות תכנית השימור ,כתנאי
למימוש הזכויות המועברות.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום.
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א ,ב ,ג ,ה ,בין השעות
 ,13:00-8:00קומה ג' ,חדר  ,310טל'  .03-5217158כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש
התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/
מק ,"3999/משה דיין-בר לב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,שכ'
כפיר ,רח' משה דיין  ,2רח' חיים בר לב  - 109-107גוש 7423
מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  11בשלמותה ,החלקה הצפונית-
מזרחית בפינת הרחובות משה דיין ובר לב גובלת במבנני
שכונת כפיר.
מטרת התכנית :א) שיפור וחיזוק המגורים בשכונת כפיר
תוך יצירת תנאי מגורים חדשים לאוכלוסיה צעירה בשכונה;
ב) הגדלת הצפיפות וקביעת הוראות בינוי לשם שיפור התכנון
והשתלבותו בשכונה; ג) שיפור סביבת המגורים על ידי קביעת
שטחי מסחר; ד) קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ומעבר
רכב.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות דיור מ–62
יח"ד ל– 84יח"ד ,קביעת שטח ממוצע לדירות  85 -מ"ר שטח
עיקרי ושטח שירות (לא כולל יחידות ג ;)1ב) תוספת  6%משטח
המגרש  -הקלה כללית; ג) תוספת  5%=2X2.5%משטח המגרש
בגין תוספת קומות; ד) קביעת גובה מרבי  67 -מ' מעל כניסה
קובעת (לובי מגורים)  -גובה אבסולוטי  90.1מ' מעל פני הים;
ה) הבלטת גגון קונזולי עד  3מ' מעבר לקו הבניין הקדמי לאורך
החזית המסחרית על חשבון שטחי השירות המותרים; ו) קביעת
זיקות הנאה להולכי רגל ולמעבר רכב כמסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בלא תשלום.
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א ,ב ,ג ,ה ,בין השעות
 ,13:00-8:00קומה ג' ,חדר  ,310טל'  .5217158-03כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים ,להגיש
התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' תא/מק/
תא/מק2570/ו ,רח' יהודה הימית .27-25
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,רח'
יהודה הימית  - 27 ,25גוש  7023מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות
 26 ,25בשלמותן; גבולות התכנית :מצפון  -רחוב יהודה הימית,
מדרום  -גוש  ,7023חלקות  ,32 ,31ממזרח  -גוש  ,7023חלקה ,27
ממערב  -גוש  ,7023חלקה .24
מטרת התכנית .1 :חיזוק ועיבוי המגורים באזור צפון יפו
על ידי שינוי הצפיפות המותרת ,שיפור חזית הרחוב ואיכות
התכנון על ידי שינוי הוראות תכנית  .2 .2570איחוד שני
מגרשים למגרש אחד בהסכמה .3 .הקטנת צפיפות המגורים על
ידי הקטנת שטח העיקרי הממוצע מ– 110מ"ר בתכנית תקפה
ל– 65מ"ר (בתנאי ששטחן העיקרי לא יקטן מ– 50מ"ר ו–20%
מהן לא יפחתו מ– 80מ"ר) .בהתאם למדיניות הוועדה המקומית
ובלא תוספת שטחים .במבנה יהיו  34יח"ד ו– 3יחידות מסחר,
במקום  18יח"ד המותרות לפי תב"ע .4 .המבנה המתוכנן יהיה
בן  4קומות על–קרקעיות וקומת גג חלקית ויכלול מרתף חניה
אחד עם מיתקני חניה כפולים בכל מקומות החניה כדי למנוע
חפירה של מרתף נוסף בתוך מי תהום .5 .הקלה למרפסות
בשיעור 10%לקו בניין אחורי .6 .שינוי נקודת מדידת גובה
הבניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הוספת  16יח"ד עד לסך הכל
 34יח"ד בשני המגרשים על ידי הקטנת שטח יח"ד לשימושים
עיקריים מ– 110מ"ר בממוצע ליח"ד לפי סעיף  3.2.6בתכנית
המאושרת ל– 65מ"ר בממוצע לשטחים עיקריים בלא ממ"ד
ובתנאי ששטחן העיקרי לא יקטן מ– 50מ"ר ו– 20%מדירותיו לא
יפחתו מ– 80מ"ר ,כל זאת בלא הגדלת סך השטחים המותרים
למטרות עיקריות) לפי סעיף 62א ,ס"ק א 8 .לחוק התכנון והבנייה.
 .2איחוד מגרשים  26 ,25בהסכמת הבעלים ,לפי סעיף 62א ס"ק
א 1.לחוק התכנון והבנייה .3 .הקלה למרפסות בשיעור 10%
לקו בניין אחורי לפי סעיף 62א' ס"ק א .9.לחוק התכנון והבנייה.
 .4הגבהת חדר המדרגות ופיר המעלית עד לגובה מעקה עליון
עד  1.50מ' מעבר למפורט בסעיף 3.2.3ג לתכנית התקפה לפי
סעיף 62א ס"ק א 5.לחוק התכנון והבנייה .5 .הגבהת גובה קומת
המרתף ל– 4.5מ' נטו ובנוסף בורות חניה עד לעומק של  2.5מ'
מעבר למפורט בסעיף 9ד לתכנית ע ,1לפי סעיף 62א ס"ק א.5.
לחוק התכנון והבנייה .6 .שינוי נקודת מדידת גובה הבניין לפי
סעיף 62א ס"ק א 5.לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6370התשע"ב ,עמ' .2361
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר,
רח' שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים א ,ב ,ג ,ה ,בין השעות
 ,13:00-8:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' תא/מק/
תא/מק ,3952/בסר סנטר איילון בסמכות הועדה המקומית.

5605

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,שכ'
אזור תעשייה ,מערבית לבצרון ,רח' יגאל אלון  - 94גוש 7095
מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות  48 ,24 ,3בשלמותן.
מטרת התכנית :התחדשות אזור התעשייה ביצרון .תכנון
מפורט של מתחם הארגז כמוגדר בתכנית תא3255/ב ,גוש
 7095חלקות  ,48 ,24 ,3על ידי .1 :קביעת זכויות הבנייה לפי
המפורט בתכנית המאושרת לאזור התעסוקה במתחם ביצרון,
תא3255/ב .2 .איחוד וחלוקה של מגרשים .3 .פינוי והריסת
המחסנים והמפעלים הקיימים במתחם כיום .4 .הקמת שני
מגדלי תעסוקה מעל קומת קרקע מסחרית ושטחים פתוחים
לציבור .5 .הקמת קומה לשימושים ציבוריים במתחם.6 .
יצירת שני כבישי רוחב חדשים במתחם ופתיחת המשך רחוב
הסוללים .7 .תוספת קומת מרתף בעבור חניה תקנית ,סך הכל 6
מרתפי חניה .8 .שינוי קו בניין צדי דרומי מ– 4מ' ל– 2מ'.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא הסכמת הבעלים ,לפי הוראות פרק ג' ,סימן ז' לחוק
התכנון והבנייה ,לפי סעיף 62א(א) .1ב .קביעת הוראות בינוי
בכפוף להוראות תכנית עיצוב אדריכלי ונספח הבינוי לפי סעיף
62א (א) .5ג .קביעת מיקום שני מגדלי תעסוקה .ד .קביעת קומת
קרקע מסחרית ,קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים
במתחם ( 1,600מ"ר עיקרי) .ה .קביעת מיקום השטחים הפרטיים
הפתוחים וזיקות ההנאה לטובת מעבר ושהיית הציבור.
ו .תוספת קומת מרתף בעבור חניה תקנית ,סך הכל  6מרתפי
חניה .ז .שינוי בקו בניין צדי דרום מ– 4מ' ל– 2מ' ,לפי סעיף
62א(א).4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6394התשע"ב ,עמ' .3191
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון העיר
שד' בן-גוריון  ,68תל אביב ,בימים א ,ב ,ג ,ה ,בין השעות
 ,13:00-8:00קומה ג' ,חדר  ,310טל' .03-5217158
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית :הסדרת הכניסה וחלוקה למגרשים
במתחם פינוי/בינוי ,רח' שלמה המלך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/מק ,"218/שינוי
לתכנית מיתאר קא.346/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' שלמה
המלך  -גוש  ,7184חלקי חלקה  ;102גוש  ,6491חלקי חלקות
.102-100
מטרת התכנית :א) במתחם א' )1 :חלוקת המגרש בלא
הסכמה לשלושה מגרשים;  )2חלוקת שטחי הבנייה המותרים
וחלוקת מס' יח"ד המותרות בלא שינוי בסך כל השטחים
המותרים לבנייה ובלא שינוי במס' יח"ד המותר; ב) במתחם
ב' :הסדרת כניסה נוספת לחניה לפרויקט פינוי/בינוי רח'
שלמה המלך מרח' שלמה המלך ,על ידי איחוד וחלוקה מחדש
בהסכמת הבעלים ובלא שינוי בסך כל השטחים בייעודים
השונים; ג) קביעת הוראות בדבר מימוש התכנית.
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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 אונו ,רח' יצחק רבין  ,41קרית אונו ,55510
טל' .03-5311166
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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 ,"3164/שינוי לתכניות בב/105/ב,
בב/107/א ,בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' הרב
כהנמן  - 136גוש  ,6187חלקה  226בשלמותה; שטח
התכנית 361 :מ"ר.
מטרת התכנית :א) תוספת יחידות דיור לצורך הקמת בניין
חדש בן  8קומות ,בלא תוספת שטח עיקרי; ב) שינויים
בקווי הבניין כמסומן בתשריט; ג) שינוי בינוי להפיכת
שטחי חדרי יציאה לגג לדירה; ד) תוספת קומה אחת מעבר
ל– 3קומות מותרות; ה) ניוד שטחים בין הקומות; ו) תוספת
שטחים שניתן לקבל כהקלה (.)6% ,5% ,2.5%
(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3237/שינוי לתכניות
בב/105/א ,בב/105/ב ,בב/מק/105/ס ,1/בב/מק/105/פ,
בב/מק.3010/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' גולומב ,17
רח' יפה  -גוש  ,6188חלקה  399בשלמותה; שטח התכנית:
 671מ"ר.
מטרת התכנית :א) תוספת דירת גג בבניין חדש מעבר
ל– 2דירות גג מאושרות ,מעל ל– 4יח"ד בקומה שמתחתן;
ב) שינוי קו בניין צדי-צפוני מ– 4.5מ' ל– 3.3מ' לצורך בניית
סוכות לקומות א' ו–ג'.
(" )3תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3238/שינוי לתכנית בב/
מק/105/מ.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' עזרא,
רח' שלמה המלך  -גוש  ,6190חלקה  370בשלמותה; שטח
התכנית 2,946 :מ"ר.
מטרת התכנית :שינוי בהוראות בינוי בתכנית מרתפים
בב/מק/105/מ 2/לצורך הרחבת מחסנים תת–קרקעיים.
(" )4תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3242/שינוי לתכניות בב/105/
ב ,בב ,476/בב/מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' המכבים 51
 גוש  ,7361חלקה  23בשלמותה; שטח התכנית 909 :מ"ר.מטרת התכנית :א) תוספת  2דירות גג במקומן של עליות
הגג בבניין חדש; ב) שינויים לתכנית בב/מק/105/פ בדבר

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

דירות הגג )1 :ביטול חלק מהנסיגות בדירות הגג;  )2שינוי
השטח המינימלי של דירות הגג;  )3שינוי השטח המינימלי
של הדירות מתחת לדירות הגג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' אוסישקין
 - 8גוש  ,6195חלקה  241בשלמותה; שטח התכנית:
 470מ"ר.

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

מטרת התכנית :תוספות ושינוי בינוי להקמת בניין מגורים
חדש :א) תוספת יח"ד ( 2במסגרת הקלה 2 ,בתכנית זו2 ,
דירות גג בתכנית זו) מעבר ל– 8יח"ד המותרות ,בלא תוספת
שטח עיקרי; ב) שינוי בהוראות בינוי דירות הגג ,על ידי:
 )1בניית  2דירות גג מעל ל– 3יח"ד בקומה שמתחתן;
 )2בניית דירות גג בשטח  75מ"ר (עיקרי);  )3ביטול חלק
מהנסיגות; ג) ביטול הנסיגה של דירת הנכה שלפי תכנית
בב/105/ב; ד) ניוד שטחים בין הקומות; ה) תוספת קומה
ד מעל ל– 3הקומות המותרות ,בלא תוספת שטח עיקרי;
ו) תוספת אחוזים שניתן לקבל כהקלה ( 6% ,5% ,5%בגין
קומה ד וגג); ז) שינויים בקווי הבניין כמסומן בתשריט.

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
בב/מק ,"3137/רח' הרב שך  ,13בני ברק ,שינוי לתכניות בב/105/
ב ,בב.754/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' דונולו
 ,8רח' האדמורים מספינקא  ,6 ,4 ,2רח' הרב שך (הרצל) - 13
גוש  ,6122חלקה  196בשלמותה; שטח התכנית 3,962 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא הסכמת הבעלים בחלק מתחום התכנית; ב) שינוי ייעודי
הקרקע לייעודי מבא"ת ,בלא שינוי בסך כל השטח לכל ייעוד
מאזור מיוחד עם חזית מסחרית (לא לפי מבא"ת) למגורים,
מבנים ומוסדות ציבור עם חזית מסחרית (לפי מבא"ת) ,שינוי
ייעוד מגינות וחצרות לגני ילדים (לא לפי מבא"ת) לשטח
בייעוד לפי תכנית מאושרת אחרת רשום על שם הרשות
המקומית (לפי מבא"ת); ג) שינויים בבינוי ,לרבות הנמכת גובה
הבניין ומספר הקומות באגף המזרחי; ד) שינויים בקווי הבניין;
ה) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית; ו) ביטול
שימוש לבית אבות; ז) הגדלת מס' יח"ד מ– 40יח"ד ל– 80יח"ד;
ח) הוספת זיקת הנאה להולכי רגל; ט) הריסת מבנים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התשע"א ,עמ' .1121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק,
טל'  ,03-5776487ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך בגין  ,125תל אביב ,טל'
 ,03-7632579וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3168/תוספות ושינוי בינוי
ברח' אוסישקין  ,8שינוי לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב,
בב ,158/בב/מק/105/פ ,בב/מק.3054/
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3194
(" )2תכנית מפורטת מס' בב/מק ,"3182/תוספת יח"ד ברח'
עמק יזרעאל  ,20שינוי לתכניות בב/105/ב ,בב/230/א ,בב/
מק/105/פ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' עמק
יזרעאל  - 20 ,18 ,16גוש  ,6105חלקה  95בשלמותה; שטח
התכנית 1,001 :מ"ר.
מטרת התכנית :תוספת  2יח"ד מעבר ל– 14יח"ד מותרות
(כולל הקלות) בלא תוספת שטח עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6137התשע"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 הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"581/שינוי לתכנית מיתאר
גב/מק.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' המעגל 4
 גוש  ,6168חלקה  412בשלמותה.מטרת התכנית :שינוי קו בניין אחורי ,צדי מערבי וצדי
מזרחי של החלקה כדי לאפשר שימוש בחלל קירות
הממ"דים שנוצר כמחסנים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין כדלקמן :אחורי
מערבי  0 -מ' ,אחורי מזרחי  0.85מ' במקום  5מ' בעבור
מחסנים מתחת לממ"דים ,צדי דרום מערבי  3מ' ,צפון
מערבי  1.4מ' במקום  3מ' בעבור מחסנים מתחת לממ"דים,
צדי דרום מזרחי  3מ' ,צפון מזרחי  2.35מ' ו– 1.95מ' במקום 3
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מ' בעבור מחסנים מתחת לממ"דים .כל קווי הבניין בהתאם
למסומן בתשריט.
(" )2תכנית מפורטת מס' גב/מק ,"582/שינוי לתכניות מיתאר
גב ,53/גב ,191/גב/191/א ,גב/258/א ,גב ,385/גב ,406/גב/353/
ד ,גב/מק/258/ו ,גב/מק/353/ה ,גב/353/ו ,גב/מק ,503/תמא,38
תמא.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' שדה
בוקר  - 6גוש  ,6161חלקה  256בשלמותה.
מטרת התכנית :א) החלת כל הוראות תכנית גב/מק2002/
בתחום תכנית זו; ב) תוספת קומות לסך הכל  6קומות
(במקום  + )3קומת גג לחדרי יציאה לגג או לחילופין לדירות
גג  +מיתקנים טכניים על הגג ,מעל קומת כניסה הכוללת
דירות מגורים ומעל עד שתי קומות מרתף; ג) לקבוע
מספר יחידות דיור שלא יעלה על  32יח"ד כולל דירות גג;
ד) שינוי קו בניין דרומי צדי בהתאם למסומן בתשריט;
ה) לקבוע זכויות בנייה לשטחים עיקריים בהתאם לתכניות
תקפות ותמא 38על תיקוניה ובלא תוספת זכויות בנייה
חדשות; ו) תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23
לתמא.38
עיקרי הוראות התכנית :א) על תכנית זו יחולו הוראות
תכנית גב/מק 2002/על שינוייה כל עוד לא שונו על ידי
תכנית זו .אם יהיה ניגוד בין הוראות תכנית זו להוראות
תכנית גב/מק 2002/תכרענה הוראות תכנית זו; ב) תותר
הקמת  2בנייני מגורים על החלקה בגובה של  6קומות +
קומת גג לדירות גג  +קומת גג עליון למיתקנים טכניים,
מעל קומת כניסה ,מעל עד  2קומות מרתף לחניה ,מיתקנים
טכניים ואחסנה; ג) מספר יחידות הדיור המותר לא יעלה
על  32יח"ד; ד) קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט;
ה) המרווח בין הבניינים לא יפחת מ– 6מ' ,תותר הקטנת
המרווח לצורך מסתורי כביסה ומזגנים בלבד; ו) זכויות
בנייה לשטחים עיקריים בלא שינוי ובהתאם לתכניות
התקפות בעת הוצאת היתר בנייה וכמפורט בטבלה
 ;5.2ז) שטח דירה מינימלי יהיה  70מ"ר (שטח עיקרי
כולל שטח שירות ממ"ד); ח) יהיה ניתן לנייד זכויות
בנייה לשטחים עיקריים בין הקומות השונות בבניין;
ט) יהיה ניתן לנייד שטחי שירות בין הקומות השונות
בבניין כולל ניוד שטחי שירות מהקומות מתחת לקרקע
לקומות מעל הקרקע ובתנאי שמולאו דרישות החניה
בהתאם לתקן החניה הנדרש; י) זכויות הבנייה לחדרי
יציאה לגג והמרתם לטובת דירות גג ייקבעו לפי מספר
יחידות הדיור בקומה העליונה; יא) תותר בניית דירות
גן בקומת הכניסה בגובה קומת הכניסה; יב) מחסנים
דירתיים ומחסנים כלליים ימוקמו בקומת כניסה ו/או
בקומות המרתף; יג) היות שהתכנית כוללת מימוש זכויות
לפי תמא ,38פרסום הפקדת התכנית יעשה ,בנוסף לדרך
הקבועה בסעיף  89לחוק ,גם לפי דרישות פרסום מימוש
זכויות תמא 38בהתאם לקבוע בסעיף  27בתמא( 38בדרך
הקבועה בסעיף  149לחוק).
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 הודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים .התנגדות לתכנית יש להגיש למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים ,משרד אגף ההנדסה,
רח' שינקין  ,2גבעתיים  .53299המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
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תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב
.67012
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גב/
מק ,"572/שינוי לתכניות מיתאר גב/מק ,2002/גב.53/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח'
הצנחנים  - 20גוש  ,6154חלקה  365בשלמותה.
מטרת התכנית :א) קביעת קווי בניין חדשים בצדדים
ומאחור (בעבור הקומות העליונות) וקביעת קווי בניין בעבור
מעלית חיצונית; ב) קווי הבניין החדשים כולל המעלית
החיצונית יהיו תקפים רק לבניין הקיים; ג) אם ייהרס הבניין
וייבנה בניין חדש ,קווי הבניין יהיו בהתאם לתכניות גב,53/
גב/מק.2002/
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי הבניין הצדיים
ל– 2.55מ' ממזרח 2.65 ,מ' במערב ו– 3.65מ' קו בניין אחורי
(לקומות העליונות בלבד); ב) קביעת קו בניין של  1מ' בעבור
מעלית חיצונית בקו בניין צדי; ג) קווי הבניין החדשים כולל
המעלית החיצונית יהיו תקפים רק לבניין הקיים; ד) אם ייהרס
הבניין וייבנה בניין חדש ,קווי הבניין יהיו בהתאם לתכניות
גב ,53/גב/מק.2002/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.7.2011ובילקוט הפרסומים  ,6276התשע"א ,עמ' .5859
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מושיק גולדשטיין
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' הר/מק/1903/א
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מרחב הרצליה ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס' הר/מק/1903/א,
שינוי לתכנית הר ,903/כפיפות לתכנית הר/מק.1/ 2187/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .רח' דרך
משה דיין .גושים וחלקות :גוש  ,6421חלקות 27 ,20 ,3-5
בשלמותן ,ח"ח  .26 ,19 ,9 ,7 ,6גוש  ,6422ח"ח ,57 ,53 ,49 ,45
 .91 ,88 ,85גוש  ,6425חלקות  24 ,11בשלמותן ,ח"ח ,12 ,10 ,9
.31 ,26 ,25 ,13
מטרת התכנית .1 :איחוד וחלוקה של קרקע בלא הסכמת
הבעלים .2 .העברת שטחים מייעוד מגורים מיוחד /ד-3ב
לייעוד מגורים מיוחד /ד-3א תוך הקטנת מס' יחידות הדיור
המרבי מ– 600ל– ,470בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

לפי תכנית הר ,1903/העברת שטחים כאמור לא תחול במקרה
שבו הוסרו מגבלות הבנייה לגובה הקיים לפני הוצאת היתר
בנייה ראשון לבנייני המגורים ,שאז זכויות הבנייה יהיו אלו
הקבועות בתכנית הר( 1903/סעיף 13א()2ג) וטבלת זכויות
הבנייה) .3 .שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית
הר 1903/בין הייעודים מייעוד מגורים מיוחד /ד-3ב (לפי סעיף
13א()2( .ג) בתכנית הר )1903/לייעוד מגורים מיוחד/ד-3א ( לפי
סעיף 13א()2( .א) בתכנית הר )1903/בלא הגדלת סך השטחים
למטרות עיקריות למגורים .4 .שינוי הבינוי והפיתוח .5 .שינוי
בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד וחלוקה של מגרשים
בלא הסכמת הבעלים ובלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
קרקע בתחום התכנית .2 .העברת שטחים מייעוד מגורים מיוחד
/ד-3ב לייעוד מגורים מיוחד /ד-3א תוך הקטנת מס' יחידות
הדיור המרבי מ– 600ל– ,470בלא שינוי בסך כל השטחים
המותרים לפי תכנית הר ,1903/העברת השטחים כאמור לא
תחול במקרה שבו הוסרו מגבלות הבנייה לגובה הקיימות לפני
הוצאת היתר בנייה ראשון לבנייני המגורים ,שאז זכויות הבנייה
יהיו אלו הקבועות בתכנית הר( 1903/סעיף 13א)2(.ג) וטבלת
זכויות הבנייה) .3 .שינוי חלוקת שטחי הבנייה ,בלי לשנות
את סך השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית כלהלן :העברה
מייעוד מגורים מיוחד /ד-3ב לייעוד מגורים מיוחד /ד3-א של
 18,000מ"ר שטחים עיקריים למגורים ( 50%מהשטחים
המאושרים בייעוד מגורים מיוחד/ד-3א) ,העברה מייעוד
מגורים מיוחד /ד-3ב לייעוד מגורים מיוחד/ד3-א של
 6,750מ"ר שטחי שירות למגורים ( 50%מהשטחים המאושרים
בייעוד מגורים מיוחד/ד3-א) .4 .שינוי הבינוי בתחום התכנית
ל– 6בנייני מגורים קרקע  11 +קומות ו– 4מבני חיבור למגורים
קרקע  3 +קומות .5 .קביעת הוראות בנייה ופיתוח .6 .שינוי
בקווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ,מחלקת תכנון עיר ,רח' סוקולוב ,22
הרצליה ,בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל .כל הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100
לחוק התכנון והבנייה ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,רח'
סוקולוב  ,22הרצליה.
בהתאם לסעיף 103א לחוק התכנון והבנייה ,התנגדות
לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב
פירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
התשמ"ט.1989-
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מפורטת מקומית מס' ח-מק400/ו ,שפורסמה בעיתונים
ביום  25.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6217התשע"א ,וכי בהתאם
לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת
במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון "תכנית

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

מיתאר מפורטת מקומית מס' ח-מק400/ו" ,שינוי לתכניות
ח ,1-ח/146-א ,ח ,23/1-ח ,15/1/ח ,400-ח/400/א ,ח ,8/1/ח/
מק/400/ב ,ח/מק/400/ג ,ח/מק/400/ד ,ח/מק/400/ה ,כפיפות
לתכניות תמא/1/38/א ,תמא ,2/4/תמא/23/א ,תמא,34/
תמא/34/ב ,4/תמא ,38תמא.2/38/
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בחלק
מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,רח' מפרץ
שלמה ,שד' משה שרת  -גוש  ,7301חלקות  ;9-7גוש ,7302
חלקות  ;10-6גבולות התכנית :ממזרח  -שד' ירושלים ,מצפון
 רח' מפרץ שלמה ,ממערב  -שד' משה שרת ,מדרום  -שטחלתכנון בעתיד.
מטרת התכנית :א) התכנית נועדה להרחיב את שטח
המגרש למבנים ומוסדות ציבור בפארק פרס כדי לאפשר את
הרחבתו של מוזאון הילדים; ב) התכנית כוללת את כל הוראות
וזכויות הבנייה במתחם.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת כל
הבעלים; ב) הגדלה של שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור
והקטנה של שטח בייעוד שטח פרטי פתוח.
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 חולון ,בניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58קומה ,3
מחלקת הממ"ש ,טל'  ,03-5027222שלוחה  .3העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל
אביב ,רח' מנחם בגין  ,125תל-אביב–יפו  ,67012טל' .03-7632586
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
מס' ח-מק109/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
מס' ח-מק ,109/שינוי לתכניות ח ,501-ח ,300-כפיפות
לתכניות ח ,23/1-ח ,15/1-ח1/300-א ,ח ,350-ח,3/1-
ח ,1-תמ"א /10ד ,10/תמ"א /34ב.4/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .רחוב אורנה
פורת ,פינת רחוב ברקת .גושים וחלקות :גוש  ,6868חלקה ;7
גבולות התכנית :מצפון :רחוב אורנה פורת ,מדרום :חלקה ,9
במערב :רחוב ברקת ,במזרח :מגרש חניה ציבורי ,חלקה .51
מטרת התכנית :הסדרת הדרך בהתאם למצב הקיים ושינוי
בקו בניין קדמי בהתאם.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הרחבת זכות הדרך על ידי
הפקעה לצורכי ציבור לפי סעיף 62א(א)( .2 .)2שינוי בקו בניין
קדמי מ– 5מ' לפי סעיף 62א(א)(.)4
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 9.3.2012ובילקוט הפרסומים מס'  ,6412התשע"ב ,עמ' ,3840
בתאריך .9.5.2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58קומה ,3
טל'  ,03-5027222שלוחה  ,3מחלקת הממ"ש (מרכז מידע ושירות),
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב,
רח' מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'  ,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
לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס'
רג/מק/1/1255/א" ,שינוי לתכניות רג ,340/רג/340/ג ,כפיפות
לתכניות רג ,1/1255/רג/340/ג ,1/רג/340/ג ,3/רג/340/ג ,4/רג/
מק/340/ג ,10/רג/מק/340/ג ,17/רג/מק/340/ג ,19/רג/מק/340/
ג ,2/3/רג/מק/340/ג ,33/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' נווה
יהושע  - 56גוש  ,6180חלקות  519 ,514בשלמותן; גוש ,6181
חלקות  644 ,636בשלמותן ,ח"ח  ;640גבולות התכנית :מדרום -
גוש  ,6180חלקה  ,519גוש  ,6181חלקה  ,640ממערב  -גוש ,6181
חלקה  ,640מצפון  -גוש  ,6181חלקות  ,644 ,635 ,503ממזרח
 גוש  ,6180חלקה .521מטרת התכנית :תוספת קומה לבניין .גובה הבניין יהיה
 27קומות וקומה טכנית חלקית על הגג מעל קומת עמודים
מפולשת בגובה עד  6מ' ומעל שתי קומות מרתף.
עיקרי הוראות התכנית :א) תותר תוספת קומה לבניין
מגורים בן  26קומות ,כך שגובה הבניין יהיה עד  27קומות
וקומה טכנית חלקית על הגג מעל קומת עמודים מפולשת
בגובה  6מ' נטו ומעל שתי קומות מרתף לחניה ,מחסנים
ומיתקנים טכניים; ב) זכויות הבנייה יהיו בלא שינוי לפי תכנית
בניין ערים רג 1/1255/שבתוקף.
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.
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מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"1582/שינוי לתכניות תממ ,156/תממ ,2/כפיפות
לתכניות תממ ,219/תממ/מק.6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' הבנים
כ"א  - 25גוש  ,6177חלקה  275בשלמותה; גבולות התכנית:
מצפון  -גוש  ,6177חלקות  ,291 ,274ממזרח  -גוש  ,6177חלקה
 ,290רח' דרך הבנים ,מדרום  -גוש  ,6177חלקה  ,276ממערב
 גוש  ,6177חלקה  256דרך שיבא.מטרת התכנית :שינוי קו בניין והוראות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי (מערבי)
מ– 15מ' ל– 12מ'; ב) תותר הקמת מבנה קירוי לחניה בשטח
החניה בלבד ,בקו בניין קדמי (מזרחי)  ;0ג) תותר הקמת גג שטוח
מבטון או גג רעפים משופע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3841
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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
חפ/מק/1229/ד" ,איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים תוך
תוספת יחידות דיור ,ושינוי הוראות בנייה של השטח הכלול
בתכנית גני חן הגליל ,שינוי לתכנית חפ/1229/ג ,"1/כפיפות
לתכנית חפ229/י.5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכ' נווה שאנן,
רח' הגליל  - 49 ,47גוש  ,10878ח"ח  ;69גוש  ,11212חלקות ,38
 84 ,82 ,47בשלמותן ,ח"ח  ;110 ,107 ,86גוש  ,12462חלקות 6-4
בשלמותן ,ח"ח .27
מטרת התכנית :הגדלת מספר יחידות הדיור במגרש ,200
בלא שינוי בסך זכויות הבנייה שבתכנית וחלוקה מחדש של
זכויות הבנייה בין המגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע;
ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת ,בלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית ובתנאי
שהשטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע לא יגדל
ביותר מ– ;50%ג) הגדלת מספר יחידות הדיור בתא שטח ,200
בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד) שינוי של
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים בתא שטח

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

 ,200ביטול חובת בניית מבנים דו–משפחתיים ,תוספת קומה
והתאמת הגובה המוחלט של שיא הגג בכל אחד מהמבנים
בהתייחס למיקומו בתא השטח ולגבהים שנקבעו למבנים
בתכנית המאושרת; ה) ניוד שטחים בתחום תא שטח  200מעל
הכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת .כל עניין שניתן
לבקשו כהקלה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה
לתכנון עיר ,רח' ביאליק  ,3חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הוועדה המקומית ,ת"ד  ,4811רח' חסן שוקרי  ,14חיפה
 .31047המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה
 ,31048טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
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 מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק1061/יב",
שינוי לתכנית חד.1061/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10572
חלקה  246בשלמותה; גוש  ,10574חלקות  99-97 ,31בשלמותן.
מטרת התכנית :א) חלוקת מגרש  ;2013/2ב) שינוי בינוי,
כולל תוספת קומות והקטנת מרווחים כמפורט להלן; ג) תוספת
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת מגרש ( 2013/2לפי
תכנית 1061ט) ל– 2מגרשים; ב) קביעת הוראות בנייה )1 :הגדלת
מספר קומות בבניינים במגרש  2013/2מ– 23קומות ל– 25קומות
מעל קומת כניסה;  )2שינוי מרחקים מינימליים בין הבניינים;
 )3שינוי תכנית פיתוח; ג) תוספת יח"ד בלא תוספת שטח:
 )1במגרש  2013/2תוספת  25יח"ד (מ– 161ל– )2 ;)186במגרש
 246/71/2תוספת  16יח"ד (מ– 102ל– ;)118ד) שינוי זיקת הנאה
למעבר הולכי רגל בהתאם לתכנון הפארק המרכזי וסימון קווי
בניין בהתאם; ה) ביטול זיקת הנאה למעבר רכב בתא שטח 102
ובחלק הצפוני של תא .104
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 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

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חד/מק900/פא" ,שינוי לתכנית חד.900/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10016
חלקה  240בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יחידת דיור; ב) תוספת
יחידת דיור מ– 3יחידות דיור ל– 4יחידות דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"ב.
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 עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה מופקדת "תכנית מס' מק/ען ,"912/שינוי לתכנית מיתאר
מס' ען.129/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם ,שכ'
עין אבראהים  -גוש  ,20324חלקה  28בשלמותה ,ח"ח .31
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בלא הסכמה;
ב) שינוי בקווי בניין בדבר מבנים קיימים; ג) שינוי בהוראות
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 חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל' .04-6351789
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון
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מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

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

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 מופקדות תכניות אלה:

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

(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק ,"1509/שינוי לתכניות
ש ,18/ש ,554/כפיפות לתכניות ש ,157/ש ,210/ש,276/
ש/מק/950/א.

מרחב תכנון מקומי שומרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה  -גוש
 ,10073ח"ח  ;301גוש  ,10075ח"ח .78 ,30
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין לפי המפורט
בתשריט התכנית; ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי לבניית
 2יח"ד ,מ– 1,000מ"ר ל– 867מ"ר; ג) הגדלת מס' יח"ד מ–4
יח"ד ל– 6יח"ד; ד) הגדלת תכסית מ– 15%לקומה ל–.27%
(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק ,"1527/שינוי לתכנית
ש.391/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדיס  -גוש 11285
(מוסדר) ,ח"ח .33
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרך; ב) איחוד וחלוקה
בלא הסכמה; ג) הקטנת קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה 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 ,"1385/שינוי
לתכניות ש ,1/ש ,14/ש ,156/ש ,383/ש ,648/ש/מק/383/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה ,רח' אנקור
 גוש  ,10119חלקה  64בשלמותה ,ח"ח .341עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין לפי הסימון בתשריט .לכל הבנייה
הקיימת החורגת מהוראות תכנית ש 6 ,648/מ' עד  0.40מ' בחזית
הצפונית ,וכל בנייה חדשה תהיה בכפוף לתכנית ש.648/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
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הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
ש/מק ,"1432/שינוי קו בניין בגוש  ,10119חלקה  ,72פרדס חנה,
שינוי לתכנית ש ,648/כפיפות לתכנית ש/מק/383/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס חנה ,רח' אנקור
 גוש  ,10119חלקה  72בשלמותה.מטרת התכנית :התאמת מרווחי בנייה למצב קיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קטע מקו בניין דרומי
באורך  6.9מ' מ– 3מ' למרווח משתנה שבין  0.0מ' ל– 1מ' לפי
תשריט ,לבנייה קיימת בלבד בתא שטח  ;722ב) שינוי מרווח
בנייה בין מבנים במגרש לבנייה קיימת בלבד ,מ– 4.8מ' עד  6מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6307התשע"ב ,עמ' .168
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב,
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד'
הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל'  ,04-8616252וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אלעד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' אל/מק."19/3/195/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלעד ,רח' רבן
גמליאל  - 34גוש  ,5761ח"ח  ;8מגרש  678בשלמותו מתכנית
אל/מק ;5/3/195/שטח התכנית 411 :מ"ר.
מטרת התכנית :הקטנת קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 1.5מ'.
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 אלעד,
רח' ניסים גאון  ,1אלעד ,טל'  .03-9078131העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק עידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' טב/מק ,"3474/שינוי לתכנית טב/במ.2500/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,7840
ח"ח .29
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים (מ– 2מגרשי בנייה ל– 3מגרשים); ב) שינוי מיקום חלק משביל
שישרת כדרך גישה לתאי שטח מס'  ;3 ,2ג) קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6394התשע"ב ,עמ' .3200
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טייבה ,ת"ד  ,1טייבה  ,40400טל' ,08-3211083
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
פאיק עודה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טייבה
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה טירה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' טר/מק,"5123/
שינוי לתכנית ממ.1/920/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7778
חלקה  ;8מגרש .5
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קווי בניין לבניינים
קיימים לפי קיים; ב) קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה  ,44915טל'  .09-7751447המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה .72430
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע .אלחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טירה

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מד/מק ,"7/23/שינוי לתכניות מיתאר
מקומיות מד ,23/מד.1/23/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,מע"ר ,רח' לב העיר ,קואורדינטות :ציר ,200,775 :X
ציר  ;645,120 :Yגוש  ,5884ח"ח  ;2מגרש .41
מטרת התכנית :א) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר
בינוי או עיצוב אדריכלים; ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה
המותרים בתכנית אחת.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים; ב) שינוי חלוקת שטחי
הבנייה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח
הכולל המותר לבנייה בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל
המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ–.50%
(" )2תכנית מפורטת מס' מד/מק ,"219/177/שינוי לתכניות
מיתאר מקומיות מר/מק ,35/177/מר/מק.74/177/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' רעות ,רח' גליל  ;67קואורדינטות :ציר :X
 ,201,900ציר  ;644,600 :Yגוש  ,5295חלקה  390בשלמותה.
מטרת התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי מ– 4מ' ל– 3מ';
ב) ניוד  35מ"ר שטח עיקרי ממפלס שמתחת למפלס הכניסה
למפלס שמעל מפלס הכניסה; ג) שינוי שטח מרבי בקומה
(עיקרי).
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי ל– 3מ'
במקום  4מ'; ב) ניוד שטח עיקרי של  35מ"ר ממפלס שמתחת
למפלס הקרקע למפלס שמעל מפלס הקרקע; ג) שינוי שטח
מרבי בקומה (עיקרי) מ– 140מ"ר ל– 155מ"ר.
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 מודיעין ,רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל'
 .08-9726052שעות קבלת קהל ,מדור מידע תכנוני ,עיריית
מודיעין-מכבים-רעות ,או בהתאם למפורסם באתר העירייה.
בימים א' ,ד' ,בשעות  ,12.00-8.30וביום ב'  .17.00-13.30העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מד/מק ,"15/1/שינוי לתכניות מיתאר
מקומיות מד/במ ,1/מד.2/1/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' הכרמים (אתר ציפור) רובע  ,Aבין הרחובות
הלוח העברי ,כסלו ,תשרי ,קואורדינטות :ציר ,200,750 :X
ציר  ;647,150 :Yגוש  ,5632ח"ח .12
מטרת התכנית :חלוקת מגרש מ 117ברובע  ,Aשכ' הכרמים
מודיעין ,שינוי בקו בניין ,הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינויים בקווי בניין במגרשים
מ– 4מ' ל– 3.5מ'; ב) שינוי הוראות בינוי עיצוב אדריכלי
בדבר מחסני גינה ומחסנים דירתיים בקוטג'ים ,שינוי
בגובה המבנים ומספר הקומות; ג) שינוי גודל מגרש
שמותר להקים עליו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3202
(" )2תכנית מפורטת מס' מד/מק ,"39/6/שינוי לתכניות מיתאר
מקומיות מד ,1/6/מד ,10/6/מד/מק.7/6/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' השבטים (אתר בוכמן) ,רח' יצחק רבין ,45
קואורדינטות :ציר  ,644.400 :Xציר  ;200.550 :Yגוש ,5812
חלקה  21בשלמותה ,ח"ח .24 ,20
מטרת התכנית :ניוד זכויות בנייה ממגרש צ 1-למגרש
ח.1-
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת שטחי הבנייה לסך של
 440מ"ר ,מתוכם  330מ"ר עיקרי ו– 110מ"ר שירות; ב) ניוד
אחוזי בנייה מגרש צ 1-בשטח של  110מ"ר; ג) תוספת קומת
מרתף; ד) שינוי בקווי בניין צדיים ,אחוריים וקדמיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3847
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין ,רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל' ,03-9726052
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל( .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תכנוני ,שעות קבלת קהל :בימים א' ,ד',
בשעות  ,12.00-8.30וביום ב' ,בשעות  ,17.00-13.30או בהתאם
למפורסם באתר העירייה).
מיכאל חרל"פ
סגן וממלא מקום ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת
מס' נס/מק/5/131/א" ,רח' רוטשילד .29
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח'
רוטשילד  - 29גוש  ,3843חלקות  13 ,12בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) ביטול תכנית נס/מק;5/131/
ב) איחוד חלקות; ג) קביעת חזיתות וגג המבנה לשימור במקום
שימור חזית אחת בלבד; ד) תוספת  2יחידות דיור ותוספת
שטח לפי הוראות תכנית נס ;131/ה) שטח עיקרי בקומת קרקע
 ;22%ו) בקומות עליונות תותר בנייה של דירות גג דו–קומתיות
בתנאי ששטח הקומה העליונה של כל דירה לא יפחת מ–38%
משטחה של דירה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4329
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' ,08-9383810
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת
מס' נס/מק."230/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח' המנין
הראשון  ,13רח' השומר  - 3גוש  ,3846חלקה  63בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי והתאמת קווי בניין
והוראות הבנייה למצב קיים; ב) תוספת  2יח"ד; ג) תוספת
שטחי בנייה לפי ההקלות המותרות בחוק; ד) הרחבת דרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.4.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע"א ,עמ' .4848
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה ,רח' הבנים  ,9נס ציונה ,טל' ,08-9383810
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קריית
הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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 מפורטת מס' נת/מק/31/800/א",
שינוי לתכנית נת.31/800/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' פתח
תקוה  - 46גוש  ,8240חלקות  19 ,18בשלמותן ,ח"ח .133
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטח ציבורי פתוח;
ב) קביעת קווי בניין למסחר ,למגורים והבלטת מרפסות
 2.90מ' מעבר לקו בניין קדמי לרח' פתח תקוה ,וכן  1.20מ' מעבר
לקו בניין קדמי לרח' וייסבורג ו– 0.50מ' בקו בניין צדי לבליטות
ומרפסות; ג) שינוי חלוקת שטחי בנייה על ידי המרת שטחים
לשימוש משרדים וגלריה מסחרית למגורים; ד) שינוי לבינוי על
ידי תוספות קומות מ– + 16גג על גבי קומת קרקע כפולה ל–24
על גבי קומת קרקע מסחרית כפולה וקומת כניסה כפולה +
מיתקנים טכניים על הגג; ה) קביעת מבנים להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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 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 נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה
קרית ספיר ,נתניה ,טל'  .09-8603170העתק 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.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ג) שינוי בקווי בניין צדיים מ– 4מ' ל– 5.4מ' לכל גובה
הבניין; ד) שינוי בקווי בניין אחוריים מ– 6מ' ל– 5.4מ';
ה) שינוי בקווי בניין לקומת ח' על הגג בנסיגה לפי נספח
בינוי.
(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"94/1261/שינוי לתכניות
 ,2000במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' מנחם
רצון  - 16גוש  ,6402חלקה  29בשלמותה.
מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים ,הרחבת
דרך.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד ,מ– 11ל– 18בלא
תוספת שטחים עיקריים; ב) תוספת קומות ,מ– 4קומות על
עמודים  +ח' גג ל– 6קומות על עמודים  +חדרים על הגג;
ג) שינוי קו בניין אחורי מערבי מ– 6מ' ל– 5.4מ' ,קו בניין
צדי ,צפוני ודרומי לקומות א-ג מ– 4מ' ל– 3.6מ' ,קומות
ד-ו ל– 4.5מ'; ד) הרחבת דרך מ– 12מ' ל– 14מ'.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' נת/
מק ,"21/368/שינוי לתכניות נת ,7/400/נת/6/368/ג ,נת/6/368/ג
 +הסבה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,במחלקת מידע תכנוני
בבניין העירייה לפי זימון תורים מראש ,בטל' ,03-9053111
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,בניין עיריית פתח תקוה,
רח' העלייה השנייה  ,1קומה  ,4חדר  ,326פתח תקוה ,טל'
 .03-9052284שעות קבלת קהל :בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות
 ,12.00-8.30ביום ג' ,בשעות  ,18.00-16.00טל' .03-9053111

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.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,אזור התעשייה
ספיר ,רח' המלאכה  - 11גוש  ,7962חלקה  31בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין; ב) ניוד זכויות
בין קומות והגדלת תכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.5.2011ובילקוט הפרסומים  ,6251התשע"א ,עמ' .4849

שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"29/1213/שינוי לתכנית ,9/1213
כפיפות לתכניות  ,2000במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
גרינשטיין  - 4גוש  ,6376חלקה  66בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת  3יח"ד ,תוך תוספת  2קומות ושינוי
קווי בניין צדיים למגרש ברוחב  20מ'.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  3יח"ד ,מ– 9יח"ד
ל– 12יח"ד; ב) תוספת שתי קומות מ– 4קומות על עמודים
 +ח' על הגג ל– 6קומות על עמודים  +קומת ח' על הגג;

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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 ,"93/1232/שינוי לתכניות  ,2000 ,15/1232 ,10/2000כפיפות
לתכנית /2000ח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' בן
ציון גליס  - 15גוש  ,6355ח"ח .3
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו הבניין הקדמי לכיוון
צפון המותר בתחום התכנית; ב) שינוי קו הבניין לחזית (לכיוון
צפון) מ– 5מ' ל– 0מ' ו– 5מ' כמתואר בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4682
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
רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

5615

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"79/5/1/שינוי לתכנית
רצ.43/5/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
הקישון  - 11גוש  ,3926חלקה  1143בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בניין לצורך הקמת
מרפסות והסדרת מצב קיים כמסומן בתכנית ,על ידי:
א) שינוי קו בניין אחורי צפוני מ– 5מ' ל– 2מ' לצורך בניית
מרפסות שמש מקורות ,כמסומן בתשריט; ב) שינוי קו בניין
קדמי (דרומי) מ– 5מ' ל– 4.8מ' קווי בניין צדיים (מזרחי
ומערבי) מ– 4מ' ל– 3.4מ' להסדרת המצב הקיים כמסומן
בתשריט.
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"3/5/29/1/שינוי לתכניות רצ/
מק ,2/5/29/1/רצ/מק ,1/5/29/1/רצ ,5/29/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נווה
חוף ,שד' רחבעם זאבי  ,34פינת רח' התותחנים  - 1גוש
 ,2704חלקה  57בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.
שינוי בקו הבניין לשד' רחבעם זאבי מ– 20מ' ל– 7.7מ'
(כמסומן בתשריט).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  .03-9547577העתק 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.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"3/27/7/1/שינוי לתכניות רצ/
מק ,1/27/7/1/רצ ,7/1/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,שכ'
ראשונים ,רח' אבי האסירים  -גוש  ,3925חלקה  ,598ח"ח
.563
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בינוי ,קווי בניין ושינוי בחלוקה
למגרשים ,כמופיע בתשריט תב"ע רצ/מק 1/27/7/1/של שב"צ
קיים ,בהתאם למוצע בתשריט התכנית הנוכחית ,על ידי:
א) שינוי חלוקה למגרשים; ב) שינוי בקווי בניין; ג) שינוי
בינוי מנחה.

5616

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6361התשע"ב ,עמ' .1984
(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק/10/1/א ,"1/8/שינוי לתכנית
רצ/10/1/א ,8/כפיפות לתכניות רצ ,1/1/רצ/1/1/ז ,תמא/
/34ב.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
ישראל גלילי ,קרית כרמים  -גוש  ,3946ח"ח .258
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות בינוי שנקבעו
בתכנית רצ/10/1/א 8/ותכניות ראשיות ,שינוי של
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים ,על
ידי )1 :הקטנת מספר המבנים בתא השטח מ– 3מבנים בני
 17ו– 7קומות מעל קומת קרקע ובתוספת קומות גג לחדרי
מכונות ומיתקנים טכניים ל– 2מבנים בני  17קומות מעל
קומת קרקע גבוהה ובתוספת  2קומות מיתקנים טכניים,
במסגרת הגובה האבסולוטי המותר ( 130מ' מעל פני
הים);  )2הוספת חומרי גלם לרשימת חומרי הגמר כגון
זכוכית ,אלומיניום ,מתכת ,בטון חשוף ,טיח אקרילי;
 )3ביטול הוראות הבינוי ולפיה הקומה העליונה תהיה
קומה מוקטנת בנסיגה של לפחות  2מ' מקו בניין קדמי;
 )4קביעת מיקום כניסת כלי רכב למגרש;  )5הוספת כניסה
בעבור הולכי רגל מרח' ישראל גלילי למבנה המזרחי;
ב) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת בלי
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית
ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע
לא יגדל ביותר מ– ,50%על ידי העברת שטחי שירות בסך
של  1,600מ"ר מתחת מפלס הכניסה הקובעת אל מעל מפלס
הכניסה הקובעת לצורך אחסנה ,טכני ושטחים משותפים
לטובת כלל דיירי הבניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6370התשע"ב ,עמ' .2368
(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"60/50/1/שינוי לתכנית רצ,1/1/
כפיפות לתכניות רצ/1/1/יג ,רצ.14/50/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רח' האשכולית  - 5גוש  ,3628חלקה  107בשלמותה,
ח"ח .105
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה שונה של המגרשים
המאפשרת לשני המגרשים חזית וגישה לרחוב; ב) איחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים בתחום התכנית; ג) קביעת קווי
בניין כמסומן בתשריט; ד) קביעת שטח מגרש מינימלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.8.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"א ,עמ' .755
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

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

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

ולבנייה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רח/מק,"56/400/
שינוי לתכנית רח ,400/כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/רח/
מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/ב ,5/רח/תמא.2/4/

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקווי בניין לשטחי
השירות המותרים ,כך שיהיה ניתן לבנות אותם בקו בניין
 0.00מערב ולחזית בקומת הקרקע בלבד; ב) שינוי בקו בניין
צדי למבנה הדרומי בלבד מ– 4מ' ל– 3.60מ'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' פלמ"ח 16
 -גוש  ,3700חלקה  76בשלמותה; שטח התכנית 773 :מ"ר.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3205

מטרת התכנית :שינוי קווי הבניין ,תוספת יחידות דיור
 6%בשטחים העיקריים ,בלא שינוי בשאר זכויות והוראות
הבנייה.

(" )3תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"7/2105/טבלאות הקצאה
ואיזון ,כפיפות לתכניות רח ,2/2105/רח/2000/ב ,1/רח/
במ ,2105/רח/מק ,1/2105/רח/מק/2000/ב ,2/רח/מק/2000/
ב ,5/רח/מק ,3/2105/רח/תמא/34/ב ,3/רח/תמא/34/ב,4/
רח/תמא.2/4/

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת השטחים העיקריים
המותרים בתחום התכנית ,כך שיהיה ניתן לבנות  56%משטח
המגרש במקום  50%המותרים; ב) שינוי בקו בניין צדי-צפוני
ל– 3מ' במקום  4מ' המותרים ,ובקו בניין אחורי ל– 5מ' במקום
 6מ' המותרים ,כמצוין בתשריט המצורף ,קו בניין קדמי ואחורי
למרפסות יהיה  3מ'; ג) תוספת יחידות דיור כך שיהיה ניתן
לבנות  4יח"ד במקום  2יח"ד המותרות; ד) קביעת זכויות
והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 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 רחובות ,רח' ביל"ו  ,2טל'  .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.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,שכ' מקוב
 גוש  ,3699חלקות  81-77 ,36-31 ,13בשלמותן; מגרשיםבשלמותם,330 ,321 ,320 ,315-300 ,197-30 ,204-200 ,28-1 :
 503 ,502 ,500/1 ,417 ,415-411 ,409-404 ,400/1בשלמותם
מתכנית .2/2105
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) השטחים הכלולים בתכנית
יאוחדו ויחולקו מחדש בלא הסכמת בעלים; ב) רישום
החלוקה החדשה ייערך בהתאם לסעיף  125לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6361התשע"ב ,עמ' .1985
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות ,ובמשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

מרחב תכנון מקומי רמלה

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

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

(" )1תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"2/15/1200/רח' שבתאי ,5
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/

(" )1תכנית מפורטת מס' לה/מק ,"18/110/תחנת תדלוק
בכניסה לעיר ברח' הרצל ,כפיפות לתכנית לה.12/110/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' שבתאי 5
 -גוש  ,3705חלקה  152בשלמותה; שטח התכנית 660 :מ"ר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה  -גוש ,4349
ח"ח .188 ,133 ,132

מטרת התכנית :שינוי קו בניין צדי צפוני מ– 4מ' ל– 2מ'.

מטרת התכנית :שינוי נספח בינוי וקביעת קווי בניין.

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.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בינוי במגרש לתחנת
תדלוק; ב) שינוי קווי בניין :קדמי  4 -מ' ,צדי צפוני  0 -מ',
צדי דרומי  2 -מ' ,אחורי  0.6 -מ'.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.1.2012ובילקוט הפרסומים  ,6383התשע"ב ,עמ' .2830

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .756

(" )2תכנית מיתאר מס' רח/מק ,"95/1250/רח' סעדיה גאון ,7
שינוי לתכניות רח ,1250/רח/2000/י ,כפיפות לתכניות
רח/2000/ב ,1/רח/2000/ג ,2/רח/מק/2000/ב ,2/רח/
מק/2000/ב ,3/רח/מק/2000/ב ,5/רח/מק/2000/ג ,3/רח/
תמא.2/4/

(" )2תכנית מפורטת מס' לה/מק/250/א ,"1/שינוי קו בניין,
עמותת אלחודא אלרמלה ,שינוי לתכנית לה/250/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח' סעדיה
גאון  - 7גוש  ,3701חלקה  218בשלמותה; שטח התכנית:
 757מ"ר.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רח' הרב
טולדנו  - 1גוש  ,5796חלקה  8בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי דרומי
מ– 5מ' ל– 0מ'; ב) צדי-מזרחי מ– 3מ' ל– 1מ' ,צדי-מעבר
מ– 3מ' ל– 1.8מ'.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3852

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,רמות
השבים  -גוש  ,6452ח"ח .270

(" )3תכנית מפורטת מס' לה/מק/250/ב ,"14/מוסך ג'ורג',
כפיפות לתכנית לה/250/ב.12/

מטרת התכנית :א) חלוקה בהסכמה של חלקה  270בגוש
 ,6452בלא תוספת זכויות בנייה; ב) תוספת  6%שטח עיקרי
שניתן לקבל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רח' משה הס 6
 גוש  ,4374חלקה  6בשלמותה ,ח"ח .8מטרת התכנית :א) שינוי קווי בניין צדיים מ– 3מ' ל– 0.00מ';
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 ,)66%
 32%בנייה בקומה א' (במקום .)34%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.1.2012ובילקוט הפרסומים  ,6383התשע"ב ,עמ' .2831
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה ,רח' מבצע משה  ,9רמלה ,טל' ,08-9771564
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
רע/מק ,"801/שינוי לתכניות רע ,2008/1/רע/292/1/א ,רע/
מק/2008/1/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח' החורש
 ,12-8רח' שביל הזהב  - 12-8גוש  ,6578חלקות -550 ,549-547
 ,567 ,552ח"ח .566 ,563
עיקרי הוראות התכנית :העברת שטחים עיקריים בהיקף
של  203מ"ר בין המגרשים ,בלא שינוי בסך כל השטחים
המותרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1233
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל' ,09-7610516
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"49/290/חלוקה ,רח'
טשרניחבוסקי ,רמות השבים ,שינוי לתכנית הר.10/290/
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עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה בהסכמה של בעלי
הקרקע בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע
ב) קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.10.2010ובילקוט הפרסומים  ,6161התשע"א ,עמ' .1131
(" )2תכנית מפורטת מס' שד/מק ,"22/470/הרחבת בית
עלמין קיים ,קיבוץ עינת ,שינוי לתכניות משמ(103/שד),
שד.1/470/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרום השרון ,קיבוץ
עינת  -גוש  ,4781ח"ח  ;2גוש  ,4782ח"ח .26
מטרת התכנית :א) הרחבת בית עלמין קיים ,הגדלת שטחים
שנקבעו בתכנית בת–תוקף לצורכי ציבור; ב) קביעת
הוראות תכנון :רשימת שימושים ותכליות המותרים
במתחם בית עלמין לפי תמא  ,19לבתי עלמין; ג) קביעת
תנאים להוצאת היתרי בנייה; ד) קביעת תנאים לפיתוח
המתחם ושלבי הביצוע.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת רשימת שימושים
ותכליות המותרים במתחם בית העלמין )1 :קבורה  -כולל
קבורה רוויה עד  50%מתוספת השטח;  )2שירותים נלווים:
בית טהרה ,משרדים ,שירותים היגייניים לקהל ,חדרי
מנוחה לצוות ,מקלחות ,מלתחות ושירותים היגייניים;
 )3סככות אבלים;  )4ביתן שומר;  )5גינון ,שבילים ,רחבות
התכנסות ,ספסלי ישיבה;  )6מקומות חניה;  )7גדרות ,שער
כניסה;  )8מיתקנים הנדסיים ,מקלטים ,מעברים לתשתיות,
אחסנה; ב) הכנת מפת בינוי אדריכלי פתוח  -על רקע מפה
מצבית וטופוגרפיה לצורך הוצאת היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6305התשע"ב ,עמ' .71
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון ,קרית המועצה ,ת"ד  ,500נווה
ירק  ,49945טל'  ,03-9000560ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,קרית הממשלה ,שד' הרצל ,91
רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מס' זמ/
מק ,"2/13/141/שינוי לתכניות זמ/מק ,1/144/זמ,13/141/
כפיפות לתכניות זמ ,144/זמ.1/13/141/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם - :בני עי"ש ,רח'
הכהנים  - 47גוש  ,2250חלקה  17בשלמותה ,ח"ח  ;93מגרש 98
לפי תב"ע זמ.13/141/

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים לשני מגרשים לבנייה ושטח ציבורי פתוח; ב) קביעת
שטח מגרש לבנייה; ג) שינוי בקו בניין אחורי למחסן מ– 4מ'
ל– 0מ'; ד) שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בין המגרשים
לבנייה ,בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה
בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב.
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 ,קרית 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/12/159/ב" ,שינוי לתכנית גז.7/159/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שילת  -גוש
( 5637חלק) ,ח"ח .1
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים בלא שינוי
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה של מגרשים לפי
הפירוט הזה :מגרש מס'  15המיועד לאזור תעשייה ,מגרש מס'
 402המיועד לחניה ,וחלוקתם לפי הפירוט :תא שטח מס' 15
המיועד לאזור תעשייה ,תא שטח  402/1המיועד לחניה ,תא
שטח  402/2המיועד לחניה ,בלא כל שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב.
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
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' חש/
מק ,"14/30/שינוי לתכנית משמ.41/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ יקום  -גוש
 ,8952ח"ח  ;10גוש  ,8953ח"ח  ;10שטח התכנית 4.07 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קרקע חקלאית לייעוד
דרך; ב) קביעת הוראות בינוי.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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 חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי 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.
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' חש/מק ,"31/21/שינוי לתכניות חש ,7/21/חש,10/10/
חש ,11/10/חש ,15/10/חש.12/21/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר טנר  -גוש ,8965
חלקה  ;54שטח התכנית 26.095 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בהוראות בינוי בנחלה ,כך
שהמרחק בין שני מבני המגורים בנחלה לא יפחת מ– 5מ' או ,0
הכל בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים לבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6283התשע"א ,עמ' .6111
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון ,קיבוץ שפיים  ,60990טל' ,09-9596505
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ממ/מק,"3/1016/
שינוי לתכניות ממ ,1016/תרשצ.3/58/10/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר יעקב ,רח' הגפן 15
 גוש  ,4544חלקה .9מטרת התכנית :א) הוספת מס' יח"ד בחלקה מ– 2יח"ד
ל– 4יח"ד בלא תוספת שטח בנייה; ב) הקלה בשיעור  6%לפי
סעיף (9א) לתקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית),
התשס"ב ;2002-ג) שינוי קווי בניין לחניות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א' ,ג' ,ה' ,בשעות:
 12.00-8.00שבהם 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
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
טל'  .03-9302051העתק 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.
גיא קב–ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"18/7/שינוי לתכניות ק,1/7/
ק ,4/7/כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ,קואורדינטה
 ,197.150 :Xקואורדינטה  ;668.925 :Yגוש  ,9081ח"ח  ;76מגרש
 177לפי תכנית ק.4/7/
מטרת התכנית :הוספת שימוש למסחר.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת  10%מסך זכויות
הבנייה של ייעוד מגורים לייעוד מסחר בקומת קרקע;
ב) שינוי הוראות בנייה.
(" )2תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3572/שינוי לתכנית ק,1/3000/
כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם,
קואורדינטה  ,197.650 :Xקואורדינטה  ;668.550 :Yגוש
 ,8862ח"ח  ;105 ,77מגרש  ,4541לפי תכנית ק.1/3000/
מטרת התכנית :חלוקת מגרש לשני מגרשים נפרדים.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת מגרש לשני מגרשים
בהסכמה; ב) שינוי בקווי בניין; ג) תוספת קומה תת–
קרקעית במגרש צפוני לשימוש חניה; ד) אישור תכסית
 70%למגרש צפוני ו– 61%למגרש דרומי ,בלא שינוי בסך
כל שטחי הבנייה המותרים; ה) שינוי הוראות בנייה.
(" )3תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3582/שינוי לתכנית ק,1/3000/
כפיפות לתכנית תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ,קואורדינטה
 ,198.275 :Xקואורדינטה  ;668.900 :Yגוש  ,8879ח"ח  ;83מגרשים
 152 ,151 ,150לפי תכנית ק.1/3000/
מטרת התכנית :שינוי במספר יח"ד ,מספר הקומות ושינוי
בקווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) אישור  16יח"ד במקום  9יח"ד
במגרשים  150ו– 151בלא שינוי בסך כל שטחי הבנייה
המותרים לפי תכנית ק ;1/3000/ב) אישור בניית  4קומות
על קומת עמודים ועליית גג במגרשים  150ו– 151במקום 3
על עמודים; ג) תוספת של  200מ"ר שטחי שירות במגרש 151
ו– 80מ"ר שטחי שירות במגרש  ;150ד) ניוד שטחי בנייה
עיקרי ושירות תת–קרקעיים אל מעל לקרקע; ה) אישור
הוראות בנייה.
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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
פרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,רח' ע' אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם ,טל'  .03-9370241העתק
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.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה קסם
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות מופקדת "תכנית מפורטת מס' בר/מק,"6/266/
שינוי לתכנית בר ,266/כפיפות לתכנית בר/מק.2/266/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבתון  -גוש ,3657
ח"ח .175 ,103-101
מטרת התכנית :שינוי גבולות בין מגרשים ,איחוד וחלוקת
השטח בהסכמת הבעלים לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של
המגרשים ולצורך רישום המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גבולות בין תא שטח 205
ותא שטח  ;206ב) איחוד וחלוקת השטח בהסכמת הבעלים
לצורך הסדרת הזכויות הקנייניות של המגרשים ולצורך רישום
המגרשים בלשכת רישום המקרקעין.
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 ,קריית
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.
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 ,"268/1-5/שינוי

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

לתכניות  ,3/19/1הצ ,3/19/3 ,1/5/הצ ,5/7/הצ/מק,200/1-5/
הצ ,100/1-5/הצ ,0/1-5/הצ100/1-5/א ,הצ/מק.209/1-5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד ,רח' מצדה ,65
קואורדינטה  ,192.227 :Xקואורדינטה  ;684.836 :Yגוש  ,7799ח"ח
 ;188 ,171שטח התכנית 0.744 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי גודל מגרש מינימלי להקמת שתי
יח"ד  +הגדלת מס' יח"ד מ– 1ל– + 2שינוי קווי בניין  +הוראות
בנייה והוראות בינוי  +תוספת  6%באחוזי הבנייה  +שינוי
תכסית ,בלא תוספת שטחים עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גודל מגרש מינימלי
שניתן להקים עליו  2יח"ד במבנה אחד ,מ– 700מ"ר ל– 638מ"ר;
ב) הגדלת מס' היחידות המותרות במגרש  2225מ– 1ל– 2במבנה
אחד; ג) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית ,קו בניין קדמי מ– 5מ'
ל– 4מ' ,קו בניין צד (הגובל בשטח ציבורי פתוח) מ– 3מ' ל– 2מ';
ד) לקבוע בינוי עקרוני מנחה בתחום התכנית ,קביעת הוראות
ותנאי בנייה; ה) תוספת של  6%מותרים באחוזי הבנייה
לתכנית שהופקדה טרם  ;1.8.1989ו) שינוי התכסית המותרת
בתחום התכנית מ– 30%ל–.40%
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור תעשייה פולג ,נתניה,
טל'  .09-8636012העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קריית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים

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

וולנסקי בע"מ
(ח"פ )51-271202-7
(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  ,2.9.2012בשעה  ,15.00ברח' מזא"ה 3א ,חולון
 ,58256לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי וולנסקי ,מפרק

שרטקס אחים אטיה תעשיות סריגה בע"מ
(ח"פ )51-045666-8
(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  ,2.9.2012בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3קומה  ,25תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון חטר ישי ,עו"ד ,מפרק

עמיתים הנדסה ובנין בע"מ
(ח"פ )51-185955-5
(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  ,9.9.2012בשעה  ,18.00ברח' מזא"ה 3א ,חולון
 ,58256לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב פרוינד ,מפרק

חממה תעשייתית גליל גולן בע"מ

יהלום אחזקות ויזום בע"מ

(ח"פ )51-428324-1

(ח"פ )51-234638-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.9.2012בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
קיבוץ שמיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד יהודאי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.9.2012בשעה  ,16.00ברח' בית המזכירות,
קיבוץ קרית ענבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק
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או .ווי .סופט איי סי פי בע"מ

אלומינה אי.פי בע"מ

(ח"פ )51-278449-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-361963-5
(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  ,9.9.2012בשעה  ,16.00ברח' בית המזכירות,
קיבוץ קרית ענבים ,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  ,13.9.2012בשעה  ,10.30ברח' היובל  ,4חולון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק

מוני סער ,מפרק

אחים חז'ז'  -הובלות בע"מ

כחלון את מסיקה
(ח"פ )51-227503-3
(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  ,10.9.2012בשעה  ,9.00ברח' הרברט סמואל ,59
ת"ד  ,3009חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מלי נווה-אלבז ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.9.2012בשעה  ,14.00ברח' הבונים  ,8רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מיטל חג'ג' ,עו"ד ,מפרקת

נטספיר טכנולוגיות בע"מ

המימד האנושי בע"מ
(ח"פ )51-271736-4
(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  ,13.9.2012בשעה  ,17.00בדרך מנחם בגין  ,48בית
אמות ביטוח ,תל אביב  ,66180לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

פנטום עבודות ימיות ,בניה ושירותי צלילה בע"מ
(ח"פ )51-232271-0
(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  ,13.9.2012בשעה  ,13.00אצל עו"ד לירון
טאו ,רח' הבונים  ,2אזור התעשייה החדש ,נתניה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריק צירט ,מפרק
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(ח"פ )51-225314-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-424743-6
(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  ,19.9.2012בשעה  ,10.00אצל עודד קרייזל-
משרד לעריכת דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אוהד בן–קיש ,מפרק

רליון בע"מ
(ח"פ )51-196490-0
(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  ,20.9.2012בשעה  ,18.00ברח' ויצמן ,26/2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית עובדיה ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

יאסו אלדה בע"מ

אר .סי .פי  -רימוט פארקינג קונטרול

(ח"פ )51-279964-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-285574-3
(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  ,20.9.2012בשעה  ,19.00ברח' עמק החולה
 ,54מודיעין ,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  ,23.9.2012בשעה  ,9.30ברח' קק"ל  ,5אשקלון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יוסי ניאגן ,מפרק

אבנר מימון ,מפרק

יורקיפיי בע"מ

וידיאטל בע"מ

(ח"פ )51-319834-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-323786-7
(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  ,20.9.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרקת ,רח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.9.2012בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,38ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה שמש ,עו"ד ,מפרקת

אסף בנמלך ,עו"ד ,מפרק

קיסטון הפצה ישראל בע"מ

שיאים פתרונות ושרותים כלליים ( )2008בע"מ

(ח"פ )51-184630-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-409230-3
(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  ,21.9.2012בשעה  ,14.30בRegal Airport-
 Hotelאשר כתובתו No. 9 Cheong Tat Road, Chek Lap
 ,Kok, Hong Kong Airport, Hong Kongלשם 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  ,24.9.2012בשעה  ,10.00ברח' בני בנימין ,15
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ארבל הוספיס וסיעוד בע"מ
(ח"פ )51-467641-0
(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  ,23.9.2012בשעה  ,17.00ברח' ירושלים  ,4עפולה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

סליידרס בע"מ
(ח"פ )51-401493-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2012בשעה  ,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.
אבי גולדברג ,מפרק

יוסי ניזרי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,
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מטאדור יבוא נעליים בע"מ

ביוקום ניהול והשקעות ( )2002בע"מ

(ח"פ )51-239032-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-321244-9
(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  ,25.9.2012בשעה  ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2012ברח' רוטשילד
 ,45-41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל שוחט ,מפרק

ערן בן–דור ,עו"ד ,מפרק

אסיה מסחר וטכנולוגיות בע"מ

קאנרי בע"מ

(ח"פ )51-432404-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-359927-4
(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  ,27.9.2012בשעה  ,16.00ברח' הסיבים ,49
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  ,10.10.2012בשעה  ,16.00ברח' שד' הצבי ,19
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון פרום ,עו"ד ,מפרק

נחשון צוק ,מפרק

פיירסל בע"מ

טופ השקאה בע"מ

(ח"פ )51-401098-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-364321-3
(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  ,30.9.2012בשעה  ,15.00ברח' ציטלין  ,1תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2012בשעה  ,12.00במשרד עו"ד דניאל
אלטמן ,בית ישי סנטר ,רח' הצפצפה ,אזור התעשייה רמת ישי,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יעקב לביא ,עו"ד ,מפרק

אוהד הבר ,מפרק

מיני מרקט החברים בע"מ
(ח"פ )51-416257-7
(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  ,30.9.2012בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
ראשי ,תמרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאסר דיב-מוחסן ,עו"ד ,מפרק

אי .בי .אי .ישראל  -טורקיה בע"מ
(ח"פ )51-193367-3
(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  ,10.10.2012בשעה  ,15.00במשרד עו"ד רוני
מישקובסקי ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיל עירוני ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

חגי מוצרי עץ ומתכת בע"מ

כלל מרכז מצליחים בע"מ

(ח"פ )51-127354-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-419774-8
(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  ,10.10.2012בשעה  ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2012בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
ביאליק  ,15רמת גן  ,52471לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי ליכטר ,מפרק

מאיר בן–דוד ,רו"ח ,מפרק

א.ב.ג.ד .קורן שירותי מעבדה בע"מ

טלגו טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-193698-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-347467-6
(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  ,11.10.2012בשעה  ,10.30ברח' ויצמן  ,45תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2012בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
ביאליק  ,15רמת גן  ,52471לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

מאיר בן–דוד ,רו"ח ,מפרק

אי אנד ג'יי הוכשטיין בע"מ

שירותי תחבורה ושיווק ת.ת )1978( .בע"מ

(ח"פ )51-330450-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-079967-9
(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  ,11.10.2012בשעה  ,11.00ברח' ויצמן  ,45תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,ברח' כהנמן  ,129בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

בנימין רוטנברג ,מפרק

מתוק באמצע בע"מ

עטרן השרון בע"מ

(ח"פ )51-337361-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-269929-9
(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  ,22.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל כהן ,ת"ז ,57314221
מרח' בית יצחק החצב  ,5מיקוד  ,42920למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2012בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,רח'
ביאליק  ,15רמת גן  ,52471לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר בן–דוד ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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

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

גיל כהן ,מפרק

לאורה נקש מגנאג'י ,עו"ד ,מפרקת

רון בן  -דרור בע"מ

גלובאל נאה בע"מ

(ח"פ )51-346015-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בן דרור ,ת"ז ,058066150
מרח' אחימאיר  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-401668-2
(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  ,25.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי דניאל ,ממגדל
משה אביב ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת 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.

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.

רון בן דרור ,מפרק

אורי דניאל ,עו"ד ,מפרק

מפל שידורי רדיו בערבית בע"מ

אמיל את פאתינה שחיבר בע"מ

(ח"פ )51-325727-9
(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  ,24.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאורה נקש מגנאג'י,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,46תל אביב ,למפרקת
החברה.

(ח"פ )51-106728-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.
לאורה נקש מגנאג'י ,עו"ד ,מפרקת

מפל אחזקות תקשורת-הערוץ הרוסי ישראלי בע"מ
(ח"פ )51-311199-7
(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  ,24.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאורה נקש מגנאג'י,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,46תל אביב ,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.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פואד מופיד
נאקרה ,מרח' העצמאות  ,82חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.12.2012בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פואד מופיד נאקרה ,עו"ד ,מפרק

יאפ (א.צ  )1998בע"מ
(ח"פ )51-260080-0
(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  ,22.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן לאור ,מרח' שקנאי 1א,
הוד השרון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למשרד המפרק ,אצל כספי איצקוביץ ושות' ,עורכי
דין ונוטריונים ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רן לאור ,מפרק

שוימר ייעוץ בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-377924-9
(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  ,26.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור מאור ,מרח' דוד
פינסקי  ,5חיפה ,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.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

פישר סרטים בע"מ
(ח"פ )51-211811-8
(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  ,17.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם תורן ,ממשרד
עו"ד גדעון פישר ,מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה ,39
תל אביב  ,67023למפרק 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.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

א.א פ.ק.ד השקעות בנדל"ן ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-293918-2
(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  ,6.6.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורלי דרמר,
מרח' ז'בוטינסקי  ,168מגדלי שקל ,קומה  ,8בני ברק ,למפרקת
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

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.
אורלי דרמר ,עו"ד ,מפרקת

ענק הבלונים אירועים ( 2000 )1997בע"מ
(ח"פ )51-242459-9
(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  ,25.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן כהן ,מרח' העבודה ,5
חולון ,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.
ערן כהן ,מפרק

א .בר לב סוכנות לביטוח ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-364030-0
(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  ,8.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ו' סטרנס ,משד' ח"ן
 ,6תל אביב ,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.
מיכאל ו' סטרנס ,עו"ד ,מפרק

שיש גטניו ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-344149-3
(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  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל ו' סטרנס ,משד' ח"ן
 ,6תל אביב ,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.
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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.

מיכאל ו' סטרנס ,עו"ד ,מפרק

יאיר אבני ,עו"ד ,מפרק

מ .ראש פיננסי בע"מ
(ח"פ )51-326090-1
(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  ,8.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון שוורץ ,מרח'
השומר  ,4ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון שוורץ ,עו"ד ,מפרק

משיח א.ב.י .בניה ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-430126-6
(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  ,10.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה טדרי ,משד'
ארלוזורוב  ,11ת"ד  ,2542עפולה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה טדרי ,עו"ד ,מפרק

גולדן סנטורי ניהול ומשקאות  2005בע"מ
(ח"פ )51-370166-4
(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  ,12.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אבני ,משד'
פל–ים  ,2חיפה ,טל'  ,04-8682020פקס'  ,04-8682030למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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קברט רסיטל בע"מ
(ח"פ )51-243795-5
(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  ,15.7.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולרי איזקסון ,ת"ז
 ,306365081מרח' יאיר שטרן  ,6רמלה ,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.
ולרי איזקסון ,מפרק

רניב  -מסחר ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-179779-7
(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  ,16.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף לוי ,ת"ז ,051268043
מרח' אהרונוביץ  ,50חולון ,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.
יוסף לוי ,מפרק

פניקס הפקות בע"מ
(ח"פ )51-286225-1
(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  ,18.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ארז שפלר ,מש .תמן
בע"מ ,רח' זלמן שזר  ,5/45הוד השרון  ,45372למפרק 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.
ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

בנרוס בע"מ

שמעון לביא חברה לנאמנות בע"מ

(ח"פ )51-186570-1
(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  ,19.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון בנרוס ,ת"ז ,65412231
מרח' הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-427133-7
(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  ,19.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב יוספן ,מרח'
מתתיהו מנדל  ,1רמת 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.

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.

גדעון בנרוס ,מפרק

ניב יוספן ,עו"ד ,מפרק

אינטרנשיונל קרגו ג'י.אס.אי בע"מ

הארפ בע"מ

(ח"פ )51-459089-2
(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  ,19.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן משולם ,ת"ז
 ,052928025מרח' יודפת  ,2לוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-400588-3
(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  ,20.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק הלוי ,מרח' מנחם
בגין  ,7קומה  ,10רמת 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים 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.

ראובן משולם ,עו"ד ,מפרק

ברק הלוי ,עו"ד ,מפרק

דקור תוכנה ומערכות בע"מ

שפיר מרכז הדרכה בע"מ

(ח"פ )51-197729-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת בן זאב ,מרח' בן
גוריון  ,11מגדלי ויטה  ,Aבני ברק ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-445437-0
(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  ,20.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק קוכנר ,מרח'
ברקת  ,12פתח תקוה ,למפרק 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  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.

ענת בן זאב ,עו"ד ,מפרקת

יצחק קוכנר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,
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זהב טהור השקעות בע"מ

אאוטלוק & בלופניקס בע"מ

(ח"פ )51-357661-1
(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  ,22.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון לביא ,מרח'
הרא"ה  ,18רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-353550-0
(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  ,23.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף תומר ,מדרך
מנחם בגין  ,48תל אביב  ,66180למפרק 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.

שמעון לביא ,עו"ד ,מפרק

אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

סאנלוקס ישראל בע"מ

פ.פ .תכנון וביצוע מערכות אינסטלציה וניקוז בע"מ

(ח"פ )51-433917-5
(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  ,22.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועץ מס בני קיויתי ,מרח'
הדסים  ,2מעלות ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-418863-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלאונורה פיסקון ,מרח'
נאות ספיר  ,7אשדוד ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  120ימים 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.

בני קיויתי ,יועץ מס ,מפרק

			

שי הראל ,עו"ד

			

בא כוח החברה

מאי י .מ .סחר נציגויות בע"מ
שטרן שירותי תוכנה וייעוץ בע"מ

(ח"פ )51-112616-1
(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  ,22.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי-מאיר קרמר,
משד' שאול המלך  ,35ת"ד  ,18273תל אביב ,טל' ,03-6118201
למפרק החברה.

(ח"פ )51-266647-0
(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  ,24.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל שטרן ,ת"ז ,56111810
משד' בית הכרם  ,35/1כרמיאל ,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.

עדי-מאיר קרמר ,עו"ד ,מפרק

דניאל שטרן ,מפרק

5630

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

חלקה  179בגוש  6635בע"מ

ראסל פאסיב

(ח"פ )51-032769-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
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  ,29.7.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון היכל,
ת"ז  ,005515382מ"ר  ,9874מרח' שץ  ,7תל אביב ,ואת עו"ד רון
מלכין ,ת"ז  ,034930586מ"ר  ,43530מרח' ישראל גלילי  ,9בניין ,3
ראשון לציון ,למפרקי החברה.

(ש"מ )55-024593-0
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 12.7.2012
העביר השותף המוגבל איתי מוקוטוב ,ת"ז ,035800598
לשותפות המוגבלת ראסל אקטיב ,ש"מ  ,55-024592-2את כל
זכויותיו בשותפות ראסל פאסיב.

גדעון היכל ,עו"ד

			
		

רון מלכין ,עו"ד

מפרקים

גיתית ניצן השקעות ונדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-341019-1
(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  ,22.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר סאסי ,ת"ז ,055286637
מרח' גבעת שפירא  ,2גבעת שפירא ,למפרק החברה.
מאיר סאסי ,מפרק

נאווה יצחק השקעות בע"מ

גרייג'וי השקעות ויזום
(ש"מ )55-024588-0
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
.1

השותפה המוגבלת ,סגל כהן נאמנות  1בע"מ ,ח"פ
( 51-312755-5שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תמשוך את חלקה ותצא מן
השותפות המוגבלת;

.2

חברה ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ 51-040065-8
(שכתובתה ברח' מונטיפיורי  ,50פתח תקוה  ,)49490תיכנס
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

.3

חברת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-260178-2שכתובתה
רח' תוצרת הארץ  ,3פתח תקוה  ,)49517תיכנס כשותפה
מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

.4

חברת צ .וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ 51-373085-3
(שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת
גן  ,)52511תיכנס כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות
המוגבלת.

(ח"פ )51-404087-2
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
				
תתכנס ביום  ,2.9.2012בשעה  ,12.00במשרד עו"ד ד"ר מ' דרוקר
				
ושות' ,דרך מנחם בגין  ,82תל אביב.
על סדר היום :הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה
עם רשימת נושיה ואמדן תביעותיהם ,דיון בפירוקה מרצון
של החברה (בהעדר כושר פירעון) ,לרבות דיון במינוי מפרק
לחברה.
נאווה יצחק ,דירקטורית

במבו מדיה קסטינג בע"מ
(ח"פ )51-297451-0

גיל צפריר ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,6454י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

רוני כץ ,עו"ד
בא כוח השותפות

באראת'יון השקעות ויזום
(ש"מ )55-024589-8
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
.1

השותפה המוגבלת ,סגל כהן נאמנות  1בע"מ ,ח"פ
( 51-312755-5שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תמשוך את חלקה ותצא מן
השותפות המוגבלת;

.2

חברה ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ 51-040065-8
(שכתובתה ברח' מונטיפיורי  ,50פתח תקוה  ,)49490תיכנס
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

.3

חברת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-260178-2שכתובתה
רח' תוצרת הארץ  ,3פתח תקוה  ,)49517תיכנס כשותפה
מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.3.2012התקבלה החלטה לבטל
החלטות קודמות מיום  18.12.2011בדבר פירוק החברה מרצון
ובדבר מינויו של גיל צפריר ,למפרק החברה.

איתי מוקטוב
מורשה חתימה בשותפות
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 .4חברת צ .וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-373085-3שכתובתה
אצל עו"ד סגל-כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תיכנס
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.
רוני כץ ,עו"ד
				
בא כוח השותפות
				

לאניסטאר הודור

לינדוס סאנסה
(ש"מ )55-024587-2
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
.1

השותפה המוגבלת ,סגל כהן נאמנות  1בע"מ ,ח"פ
( 51-312755-5שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תמשוך את חלקה ותצא מן
השותפות המוגבלת;

(ש"מ )55-024590-6
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים  .2חברה ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ 51-040065-8
(שכתובתה ברח' מונטיפיורי  ,50פתח תקוה  ,)49490תיכנס
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
 .1השותפה המוגבלת ,סגל כהן נאמנות  1בע"מ ,ח"פ
( 51-312755-5שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח'  .3חברת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-260178-2שכתובתה
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תמשוך את חלקה ותצא מן
רח' תוצרת הארץ  ,3פתח תקוה  ,)49517תיכנס כשותפה
השותפות המוגבלת;
מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
 .2חברה ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ  .4 51-040065-8חברת צ .וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ 51-373085-3
(שכתובתה ברח' מונטיפיורי  ,50פתח תקוה  ,)49490תיכנס
(שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
גן  ,)52511תיכנס כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות
 .3חברת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-260178-2שכתובתה
המוגבלת.
רח' תוצרת הארץ  ,3פתח תקוה  ,)49517תיכנס כשותפה
רוני כץ ,עו"ד
				
מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
בא כוח השותפות
				
 .4חברת צ .וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-373085-3שכתובתה
אצל עו"ד סגל-כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תיכנס
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.

ישראל סקונדרי פאנד ג'י פי

				
				

רוני כץ ,עו"ד
בא כוח השותפות

אובל תל אביב השקעות ויזום

(ש"מ )55-022850-6
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפה המוגבלת
בסט פיול בע"מ (לשעבר אינספייר השקעות בע"מ) ,ח"פ
 ,52-003760-7מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,יצאה משותפות.

(ש"מ )55-023802-6
הודעה בדבר שינויים בשותפות
שמואל שילה ,עו"ד
				
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
מורשה חתימה בשותפות
				
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
 .1השותפה המוגבלת ,סגל כהן נאמנות  1בע"מ ,ח"פ
הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד
( 51-312755-5שכתובתה אצל עו"ד סגל-כהן ,רח'
ראשון ואחרון
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תמשוך את חלקה ותצא מן
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 1271/05
השותפות המוגבלת;
 .2חברה ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ  51-040065-8שם החייב :חן לוי חיים ,ת"ז  ,031455082מרח' שלום צעירי  ,8חדרה.
(שכתובתה ברח' מונטיפיורי  ,50פתח תקוה  ,)49490תיכנס משלח יד :תחום החינוך.
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד יריב שי ישינובסקי ,מרח'
(שכתובתה
51-260178-2
 .3חברת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ
לינקולן  ,20תל אביב ,טל' .03-7611611
רח' תוצרת הארץ  ,3פתח תקוה  ,)49517תיכנס כשותפה
סוג דיבידנד :רגיל.
מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת;
 .4חברת צ .וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ ( 51-373085-3שכתובתה אחוז הדיבידנד.28% :
אצל עו"ד סגל-כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)52511תיכנס מועד הכרזת הדיבידנד( 3.8.2011 :במסגרת החלטת בית משפט
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.
מיום .)3.8.2011
				
רוני כץ ,עו"ד
יריב שי ישינבסקי ,עו"ד ,מנהל מיוחד
			
בא כוח השותפות
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