רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ו באלול התשע"ב
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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק יסוד :נשיא המדינה ,1אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום
י"ח באב התשע"ב ( 6באוגוסט  )2012ועל שובו ביום כ"א באב
התשע"ב ( 9באוגוסט .)2012
ח' באב התשע"ב ( 26באוגוסט )2012
(חמ )3-1300
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

הודעה על חילופי גברי בכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה לפי סעיפים  40ו–(43א) לחוק–יסוד :הכנסת,1
וסעיף (16ב) לתקנון הכנסת ,2כי ביום כ"ח באב התשע"ב (16
באוגוסט  )2012פסקה חברותו בכנסת של אברהם משה דיכטר,
ובמקומו בא חבר הכנסת אחמד דבאח.
י' באלול התשע"ב ( 28באוגוסט )2012
(חמ -3-22ה)1
ירדנה מלר-הורוביץ
			
מזכירת הכנסת
___________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927

מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בתי הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר
והתעסוקה ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה את עורכת הדין
אפרת קוקה ,לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ,החל
ביום כ"ג באלול התשע"ב ( 10בספטמבר .)2012
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ -3-526ה)3
נילי ארד
			
נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303

העברת רשמת בית הדין
לפי חוק בתי הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר
והתעסוקה ובאישור שר המשפטים ,אני מודיעה כי חופית
גרשון יזרעאלי ,רשמת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים,2
תעבור לכהן כרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב,
החל ביום כ"ה באלול התשע"ב ( 12בספטמבר .)2012
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ -3-526ה)3
נילי ארד
			
נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303
 2י"פ התשס"ה ,עמ'  375ועמ' .671
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מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
התשי"ט[ 1959-נוסח משולב] ,1ולפי סעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את איל באומגרט ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב
ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז המרכז ,החל
ביום ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר .)2012
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ -3-323ה)2
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
ולפי סעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה את איל
באומגרט ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב ראש מותב
בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז המרכז ,החל ביום ט"ו באלול
התשע"ב ( 2בספטמבר .)2012
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ -3-321ה)4-3
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)
[נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא
הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה ,11985-ולפי
סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני
ממנה את איל באומגרט ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב
ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק האמור ,במחוז
המרכז ,החל ביום ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר .)2012
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ )3-957
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג1982-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג( 11982-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
העליון ,אני מאריך 3בזה את מינויו של משה סובל ,שופט של
בית משפט מחוזי ,ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים
אחידים לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום י"א בחשוון התשע"ג
( 27באוקטובר .)2012
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ )3-1686
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשמ"ג ,עמ' .8
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התש"ע ,עמ' .2614

מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
העליון ,אני מאריך 3בזה את מינויה של נאוה בן–אור ,שופטת
של בית משפט מחוזי ,ליושבת ראש מותב ואב בית הדין
להגבלים עסקיים לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום י"א בחשוון התשע"ג
( 27באוקטובר .)2012
ט' באלול התשע"ב ( 27באוגוסט )2012
(חמ )3-682
יעקב נאמן
		
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;129התש"ס ,עמ' .113
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התש"ע ,עמ' .2614

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט
הצבאי ,התשט"ו ,21955-אני מודיע כי יש צורך למנות שופט
צבאי-משפטאי לבית דין צבאי של ערכאה ראשונה.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1585
			
אהוד ברק
שר הביטחון
___________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .4110
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי
לבית הדין הצבאי לערעורים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט
הצבאי ,התשט"ו ,21955-אני מודיע כי יש צורך למנות שופט
צבאי-משפטאי לבית דין צבאי לערעורים.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1585
אהוד ברק
			
שר הביטחון
___________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .4110
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ,171התשמ"ו ,עמ' .172

מינוי חבר לוועדות רפואיות לערר
לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת,
התשנ"ד ,11994-ובהתאם לתקנה  10לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת
(הגשת תביעה ,הכרה בנפגע ,קביעת דרגות נכות ,הרכב ועדות
וסדרי עבודתן) ,התשנ"ה ,21995-אני ממנה את ד"ר אלכסנדר
ניב ,ת"ז  ,303603716מומחה באא"ג ,לחבר בוועדה רפואית לערר.3
כ"ח באב התשע"ב ( 16באוגוסט )2012
(חמ )3-2583
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
1
2
3

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;277התשס"ד ,עמ' .484
ק"ת התשנ"ה ,עמ' .546
י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;56התשס"ה ,עמ' .1542

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע בהתאם לסעיף (5ה) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
(5א) לחוק מיניתי את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים המפורטים להלן ,למפקחים לגבי עבירות לפי חוק
איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ"ז ,21997-אשר נקבעו
כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 עבירת נהיגה ברכב בחוף הים) ,התשס"א:32001-רועי חיימי ,ת"ז 040360067
יוסי רינסקי ,ת"ז 017584178
ניר גילאון ,ת"ז 037720091
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
כ"ח באב התשע"ב ( 16באוגוסט )2012
(חמ )3-1923
אליהו ישי
			
שר הפנים
___________
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 2ס"ח התשנ"ז ,עמ' .84
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .1060
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אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

מינוי נציגת שרת החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:

לפי חוק התכנון ובנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18ב)( )4לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ליאורה אברהם ,ת"ז ,53290946
לנציגתי בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון.

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ת"י  21003חלק  - 1מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :כללי ,מפברואר .2009
במקומו יבוא:
ת"י  21003חלק  - 1מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :כללי ,מאוגוסט .2012
ת"י  21003חלק  - 2מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :צינורות ,מפברואר .2009
במקומו יבוא:
ת"י  21003חלק  - 2מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :צינורות ,מאוגוסט .2012
ת"י  21003חלק  - 5מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :התאמת המערכת לייעודה,
מפברואר .2009
במקומו יבוא:
ת"י  21003חלק  - 5מערכות צנרת רב–שכבתית למתקני
מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :התאמת המערכת ליעודה,
מאוגוסט .2012
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
התשס"ט ,עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ד באב התשע"ב ( 12באוגוסט )2012
(חמ -3-95ח)1
		
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ח' באלול התשע"ב ( 26באוגוסט )2012
(חמ -3-7ה)3
			
אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר סבא
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית כפר סבא תהיה בת תשעה חברים והרכבתי
אותה כדלהלן:
שם

מס' זהות

שלמה ביטום

057116840

ששון טרבלסי

025403163

גרגורי קוטלר

307648519

ליאור מנחם

027447457

דוד גבריאלי

043999432

ויואן רייש

017116450

שאול נפתלי

056710346

יצחק וקשי

041502642

מרדכי אוחיון

012054961

תוקף המינוי מיום ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט .)2012

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז
"ריסון גיאויות נחל איילון בפארק אריאל שרון" ,שהחליטה
עליה רשות ניקוז ירקון ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק
ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
ירקון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז ירקון ,קרית
המועצה ,ת"ד  ,500נוה ירק .49945
ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ -3-71ה)1-1
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351
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ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ -3-140ה)1
יעקב מרגי
			
השר לשירותי דת
		
___________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ' .825

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהלת הגבייה במועצה המקומית
תל שבע (להלן  -המועצה) ,רונית טוויזר ,ת"ז ,059044404
לממונה על הגבייה ,לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת
מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3686

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים
למועצה על פי דין.
ה' באלול התשע"ב ( 23באוגוסט )2012
(חמ )3-18
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד פנים
___________
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

מינוי ממלאי מקום ממונה בריאות בוועדת חריגים
לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים
לטיהור שפכים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות בריאות העם (תקני
איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) ,התש"ע,12010-
אני ממנה את סגן המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד
הבריאות ואת המהנדס הארצי לתכנון וקולחים במשרד
הבריאות לממלאי מקום לממונה בריאות 2בוועדת חריגים לפי
תקנה  5לתקנות האמורות.
ח' באלול התשע"ב ( 20באוגוסט )2012
(חמ )3-4105
רוני גמזו
			
המנהל הכללי של משרד הבריאות
___________
 1ק"ת התש"ע ,עמ' .1018
 2י"פ התשע"א ,עמ' .6

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) התשנ"ז,21996-
3
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה במרכז הרפואי אסף הרופא
וממנה את עורכת הדין קרני מור ,ת"ז  ,351666956ליושבת ראש
ועדת האתיקה ,במקומה של עורכת הדין ליאורה רזניק ,ת"ז
.50926732
ח' באלול התשע"ב ( 26באוגוסט )2012
(חמ )3-2753
רוני גמזו
			
המנהל הכללי של משרד הבריאות
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;80התשס"ד ,עמ' .837
 3י"פ התשע"ב ,עמ' .5359

מינוי מפקחים
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ובהסכמת הרופא
הווטרינר העירוני ד"ר אייל אקשטיין ,אני מסמיך בזה את
הרשומים מטה לשמש מפקחים לעניין החוק ותקנותיו:
תמר עמרם ,ת"ז 026606319
סמי אבו ,ת"ז 054949128
דוד (דודי) חיים ,ת"ז 300007986
משה יוחאי ,ת"ז 037159746
___________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

יוגב גואטה ,ת"ז 200702876
רמי פלד בוקשפן ,ת"ז 033233263
ב' באלול התשע"ב ( 20באוגוסט )2012
(חמ )3-4406
צבי גוב ארי
			
ראש עיריית יבנה
		

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1986-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
עיריית יבנה (להלן  -העירייה) המפורטים להלן ,לאחר שקיבלו
הכשרה למילוי תפקידם לעניין העבירות המינהלות (קנס
מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,22007-למפקחים
בתחום העירייה:
תמר עמרם ,ת"ז 026606319
סלומון אבו ,ת"ז 054949128
דוד (דודי) חיים ,ת"ז 300007986
משה יוחאי ,ת"ז 037159746
יוגב גואטה ,ת"ז 200702876
רמי פלד בוקשפן ,ת"ז 033233263
ב' באלול התשע"ב ( 20באוגוסט )2012
(חמ )3-1923
צבי גוב ארי
			
ראש עיריית יבנה
___________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הסמכת פקח
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשר כדין ,אני מסמיך את פקח המועצה,וסאם עוידאת ,ת"ז  ,029752847לפקח על ביצוע חיקוקי הסביבה
כהגדרתם בחוק ,ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בחוק.
כ"ו בתמוז התשע"ב ( 16ביולי )2012
(חמ )3-4029
		
אבו סלאח דולאן
		
ראש המועצה המקומית מג'דל שמס
___________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;534התשס"ט ,עמ' .146

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית חולון ,בישיבתה מיום י"א בתמוז
התשע"ב ( 1ביולי  ,)2012ועדת ערר לעניין החוק האמור בהרכב
כמפורט להלן:
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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עורכת דין אודליה עסיס אברג'יל  -יושבת ראש
יפת צדקה  -חבר
סמי שמואל  -חבר

.1
.2
.3

7028/2012
25.6.2012
מרכז השלטון המקומי,
שלוש הערים הגדולות,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
כלל העובדים
הודעה בענין עובדים מס'  14/12עדכון קצובת ביגוד
10.7.2012
 - 25.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

7029/2012
28.6.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר  10/12קצובת הבראה ונופש
10.7.2012
 - 28.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
2
.3

7030/2012
21.6.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
עובדי הוראה שאינם מורים
חוזר  9/12מענק יובל
10.7.2012
 - 21.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

ועדות ערר קודמות - 2בטלות.
ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ -3-265ה)1
מוטי ששון
			
ראש עיריית חולון
___________
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3694

הודעה בדבר שינוי הרכב 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-
שינתה המועצה המקומית מטולה ,בישיבתה מיום ראשון,
כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי  ,)2012את הרכב ועדת הערר
לעניין החוק האמור ,כך שעורך הדין סמי דרורי מונה ליושב
ראש במקומו של יואב יעקובי; יואב יעקובי ימשיך לכהן כחבר
בוועדת הערר.
כ"ו באב התשע"ב ( 14באוגוסט )2012
(חמ -3-265ה)1
הרצל בוקר
		
ראש המועצה המקומית מטולה
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
/12510חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10809חיפה) ,נפת חיפה,
הוצג היום למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזור הסדר חיפה ,רח' פל-ים 15א ,קרית הממשלה,
קומה  ,14חיפה ,בעיריית חיפה ,ובלשכת הממונה על מחוז חיפה,
קרית הממשלה ,חיפה.
ח' באלול התשע"ב ( 26באוגוסט )2012
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

7031/2012
4.6.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  8/12קצובת הבראה עדכון 2012
4.7.2012
 - 4.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

1
.2
.3

7032/2012
20.6.2012
מרכז השלטון המקומי,
שלוש הערים הגדולות,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
מצילים דור ב'
הודעה בענין עובדים מס'  13/12דמי כלכלה
4.7.2012
 - 20.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

7033/2012
5.7.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  11/12קצובת ביגוד
24.7.2012
 - 5.7.2012לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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

7034/2012
5.7.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  12/12קצובת ביגוד בעין
24.7.2012
 - 5.7.2012לתקופה בלתי מסויימת
7035/2012
11.7.2012
מרכז השלטון המקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
עובדי הרשות המקומית אשר הועסקו בעבר במועצה
דתית
גרירת וותק
29.7.2012
 - 1.7.2012לתקופה בלתי מסויימת

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

.1
.2
.3

167/2012
24.6.2012
ממשלת ישראל ,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כאמור בסעיף  3להסכם
הגדלת שיעור תוספת השוואה
10.7.2012
 - 24.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

168/2012
5.6.2012
טכניון מכון טכנולוגי לישראל,
ארגון המח"ר מהנדסים בטכניון מקורנביולוגיים
הסתדרות המח"ר המהנדסים מיקרוביולוגיים +
ביוכימאים
חינוך
כלל העובדים
שעת גיל
10.7.2012
 - 5.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
2

169/2012
6.5.2012

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

.3
.4
.5
.6
.7
.8

חברת רם  -ק.ר.מ סחר בינלאומי בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
כלל הענפים
כלל העובדים במתחם רשות שדות התעופה
תנאי שכר ועבודה
10.7.2012
 - 6.5.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

170/2012
6.5.2012
טכניון מכון טכנולוגי לישראל,
ארגון סגל ההוראה בטכניון
חינוך
סגל הוראה
תנאי שכר ועבודה
10.7.2012
30.9.2015 - 1.10.2011

1
.2
.3

171/2012
15.7.2012
מדינת ישראל ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
כלל הענפים
כבאים
רפורמה במערך הכבאות
29.7.2012
 - 15.7.2012לתקופה בלתי מסוימת

.4
.5
.6
.7
.8

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

172/2012
25.6.2012
אגד  -אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה אגוד עובדי התחבורה
הובלה יבשתית
כלל העובדים
תנאי עבודה
4.7.2012
 - 25.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

173/2012
2.7.2012
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
רנטגנאים
מענק לשבוע עבודה בן חמישה ימים
10.7.2012
 - 2.7.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

174/2012
15.7.2012
נילית,
הסתדרות החדשה
תעשיות גומי
כלל העובדים
תנאי עבודה
18.7.2012
31.3.2014 - 1.4.2012

.1
.2

175/2012
21.6.2012

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

6419

.3

בנק לאומי לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
 212+48עובדים זמניים
הסכם הארכת העסקה
18.7.2012
 - 21.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

176/2012
16.5.2012
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
תעשיית מזון
עובדים בחוזים אישיים
רשימת עיסוקים אשר יועסקו בחוזים אישיים
22.7.2012
 - 16.5.2012לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

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

177/2012
9.7.2012
רשות שדות התעופה בישראל,
הסתדרות החדשה  /המח"ר
הובלה אווירית
דרוג מה"ט
תנאי עבודה ושכר
18.7.2012
31.3.2015 - 1.7.2011

.1
.2
.3

178/2012
17.6.2012
סינרג' כבלים בע"מ,
מועצת פועלי שדרות
תעשיית מתכת
כלל העובדים
אימוץ הסכמים קודמים בשינויים
18.7.2012
31.12.2013 - 1.1.2012

.1
.2
.3

179/2012
17.6.2012
סינרג' כבלים בע"מ,
מועצת פועלי שדרות
תעשיית מתכת
 5עובדים
תנאי סיום עבודה שינויים בהסכם מיום 22.6.2006
18.7.2012
 - 17.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

180/2012
26.6.2012
רמי תעשיות קרמיקה ( )1991בע"מ נצרת עילית,
הסתדרות החדשה /מרחב עמקים צפוני
תעשיית מינרלים
כלל העובדים
תוספת שכר ותנאי עבודה שונים
4.7.2012
 - 26.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

181/2012
1.1.2012
בנק ערבי ישראלי בע"מ,
הסתדרות הפקידים

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

6420

.4
.5
.6
.7
.8

בנקאות
 27עובדים
העסקה זמנית
22.7.2012
 - 1.1.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

182/2012
13.6.2012
אוניברסיטת חיפה,
ארגון הסגל האקדמי הזוטר
חינוך
סגל זוטר
תנאי עבודה
24.7.2012
30.9.2014 - 1.10.2010

.1
.2
.3

183/2012
1.7.2012
קונקס ירושלים (רכבת קלה),
הסתדרות החדשה  -איגוד עובדי התחבורה
הובלה יבשתית
נהגים
תנאי עבודה ושכר
24.7.2012
30.6.2015 - 1.1.2012

.1
.2
.3

184/2012
16.5.2012
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
תעשיית מזון
עובדים קבועים
תוספות שכר
22.7.2012
31.12.2014 - 1.7.2011

.1
.2
.3

185/2012
16.5.2012
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
תעשיית מזון
כלל העובדים למעט דור ב' וחוזים אישיים
כללי התנהגות ומשמעת
22.7.2012
 - 16.5.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

186/2012
10.6.2012
המרכז הרפואי שערי צדק,
הסתדרות החדשה /המעו"ף/ביוכימאים
מיקרובילוגיים
שירותי בריאות
עובדי מעבדה
תוספת שכר
25.7.2012
 - 10.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

.1
.2
.3

187/2012
26.6.2012
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית
נהגים
תנאי עבודה ושכר
24.7.2012
 - 26.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

188/2012
18.3.2012
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
דירוג מקצ"ט
הגדלת תוספת  2009מ– 4.7%ל–5%
10.7.2012
 - 18.3.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

189/2012
19.6.2012
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד הארצי לקציני ים
הובלה ימית
 4קצינים פורשים כאמור בנספח א'
תוספת שכר
26.7.2012
 - 19.6.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

190/2012
8.7.2012
איי.די.איי טכנולוגיות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מזכ"ל איגוד עובדי הכימיה
הפקת מים
כלל העובדים
תנאי עבודה
29.7.2012
31.12.2013 - 31.12.2011

.1
.2
.3

191/2012
17.7.2012
הקרן למפעלי שיקום,
הסתדרות החדשה /המעו"ף
כלל הענפים
כלל העובדים
פריסת תשלום קצובת הבראה וביגוד
29.7.2012
 - 17.7.2012לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

192/2012
15.7.2012
בנק איגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
 5עובדים
העסקה זמנית

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

.7
.8

29.7.2012
 - 15.7.2012לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

193/2012
3.7.2012
מכללה אקדמית תל חי,
ארגון הסגל האקדמי
חינוך
חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ
תוספות שכר
29.7.2012
30.9.2015 - 3.7.2012

.4
.5
.6
.7
.8

א' באלול התשע"ב ( 19באוגוסט )2012
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ל,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,278
התשי"ג ,עמ'  ,671מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  495מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6985חלקה .81

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6421

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

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

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

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

.1

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

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,57
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי ,858
התרצ"ט ,תוספת  ,2עמ'  ,48מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו -

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו בגוש ( 8998לשעבר גוש 7034
שומה) -
שטח להפקעה
במ"ר

חלקה
7

שטח רשום
במ"ר
269

בשלמות

12

607

בשלמות

22

3,305

2,860

48

65

בשלמות

50

280

בשלמות

54

144

בשלמות

55

21

בשלמות

56

307

282

57

342

בשלמות

58

72

31

י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' 32

חלקה

6921

36

 149מ"ר מתוך  602מ"ר

100

בשלמות

98

בשלמות

114

בשלמות

102

בשלמות

103

בשלמות

6924

71

בשלמות

6920

72

בשלמות

שטח ההפקעה

ט"ז באייר התשע"ב ( 8במאי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר1274/א,

__________
1

6422

גוש
שומה

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2923התשמ"ג ,עמ'  ,1912ותיקון טעות שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,6442התשע"ב ,עמ'  ,5105מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
דרך.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-2
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית הר1900/
הרצליה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5222התשס"ג ,עמ'  ,4022מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהרצליה ,רח' אנה פרנק  -גוש  ,6536חלקי
חלקה  ;432 ,427הייעוד :דרך.
ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ )3-2

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

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר253/א
הרצליה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,852התשכ"א ,עמ'  ,1451מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה  -גוש  ,6558חלקה  672בשלמות,
הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,תיאור :שצ"פ סמטת ניסנוב.

חטיבת קרקע בהרצליה -
גוש
6420

ייעוד

חלקה
( 67ח"ח)

שטח ציבורי פתוח

( 82ח"ח)

שטח ציבורי פתוח

69
6422

תיאור :כביש החוף.
כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

6423

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית חד,813/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4007התשנ"ב ,עמ'  ,3301מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10042ח"ח ,279
ששטחה  473מ"ר ,ח"ח  ,280ששטחה  471מ"ר; ייעוד
הקרקע :שב"צ.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-2
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית חד(814/במ),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3888התשנ"א ,עמ'  ,2719מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך הרחבת דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,7727חלקה ,136
השטח המופקע  4.017דונם בשלמות; ייעוד הקרקע :דרך.
כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית חד,767/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3075התשמ"ד ,עמ'  ,2884מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך הרחבת דרך.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6424

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10049ח"ח  ,127בשטח
של  0.660דונם; ייעוד הקרקע :שצ"פ.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
חד(900/במ) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4211התשנ"ד ,עמ'  ,3178מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך הרחבת דרך.

.2

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

.3

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

.4

חטיבת קרקע בקרית אתא -
גוש

ח"ח

שטח במ"ר

11046

1

2,409

11048

1

1,826

2

317

45

122

46

12

1

814

2

513

3

830

תיאור הקרקע -

4

819

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10016חלקה ,269
בשטח של  2.769דונם; ייעוד הקרקע :שב"צ  +שצ"פ  +דרך.

5

569

6

482

7

442

8

438

9

957

10

490

11

593

12

830

13

682

14

875

20

767

21

424

22

290

32

520

34

56

37

368

38

311

39

409

40

415

42

631

44

727

45

960

כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית כ/490/
זב ,220/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6429התשע"ב ,עמ'  ,4623מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

11007

6425

גוש
11007

11008

11009

שטח במ"ר

ח"ח
46

331

47

121

48

69

49

5,275

50

175

42

936

48

25

49

237

50

450

51

9

106

310

111

1,595

12

90

15

147

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית טב,14/1111/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3560התשמ"ח ,עמ'  ,2363מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

17

235

10231

124

2,102

10232

111

715

116

755

חטיבת קרקע באזור פרדיסיא  -גוש  ,8030חלקי חלקה .12

119

780

120

750

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

122

1,044

142

173

143

399

171

44

265

37

266

85

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

267

95

273

239

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

274

8

275

1,880

277

938

282

953

283

1,263

284

2,709

הייעוד :הרחבת דרך.
י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט )2012
(חמ )3-2
יעקב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אתא

6426

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

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-2
פאיק עודה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טייבה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית טב,7/1111/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2970התשמ"ד ,עמ'  ,196מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

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

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באזור פרדיסיא  -גוש  ,8030חלקי חלקות
.26 ,15-13
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בטייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ד בתמוז התשע"ב ( 4ביולי )2012
(חמ )3-2
פאיק עודה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טייבה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית לד,213/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2657התש"ם ,עמ'  ,2410מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני
ציבור.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,25/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3643התשמ"ט ,עמ'  ,2487מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא  -גוש  ,7607חלקה  ,74שטח
החלקה 3,982 :מ"ר ,שטח ההפקעה 3,982 :מ"ר ,הייעוד:
שב"צ.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

חטיבת קרקע בלוד ,רח' הגיא ,המזוהה כגוש  ,4542ח"ח 85
(לשעבר גוש  ,3973ח"ח  ;)32הייעוד :שב"צ ,דרך ושצ"פ.
ו' באב התשע"ב ( 25ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית לד,1/360/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5159התשס"ג ,עמ'  ,1511מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח בנייני
ציבור כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6427

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6508/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4448התשנ"ז ,עמ'  ,183מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלוד ,רח' דני מס ,המזוהה כגוש  ,3962חלקות
( 126 ,125 ,124 ,48לשעבר חלקות  )154 ,153בשלמות ,חלקי
חלקה  ;123בייעוד :שב"צ.
ו' באב התשע"ב ( 25ביולי )2012
(חמ )3-2
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית ג,14290/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5590התשס"ז ,עמ'  ,304מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במג'אר ,המזוהה ככביש מס'  ,70בגוש ,15574
ח"ח  ;78 ,76 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,53 ,52 ,51גוש  ,15575ח"ח
.68 ,67 ,66 ,60 ,59 ,58 ,54 ,53 ,52 ,27 ,14 ,13 ,12 ,11 ,7
י"א באב התשע"ב ( 30ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,179/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6446התשע"ב ,עמ'  ,5308מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  3,212מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12208ח"ח  ;60 ,58גוש  ,12211ח"ח  ;81 ,49 ,48הייעוד :דרך.
כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6428

נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי

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

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלוד ,רח' המחקר ,מכביש  40עד רחוב
המסגר ,בייעוד דרך -
גוש

חלקות
בשלמות

3977

58 ,55

3978

79 ,45

חלקי
חלקות

שטח ההפקעה
(מ"ר)

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,המזוהה כגוש  ,5509חלקה 68
(לשעבר גוש  ,6321ח"ח  )43לשב"צ ,רחוב התוף.
י"א באב התשע"ב ( 30ביולי )2012

34

202

37

42

39

32

42

1,084

48

26

56

1,884

57

8,690

76

615

82

1,428

3979

17

94

5711

8

4,023

9

1,225

כ"ט בתמוז התשע"ב ( 19ביולי )2012
(חמ )3-2
מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

(חמ )3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,16/1238/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6270התשע"א ,עמ'  ,5657מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
במ ,7/1255/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3834התשנ"א ,עמ'  ,1092מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח שב"צ.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  299מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6715ח"ח  ;184רחוב כץ.
י"א באב התשע"ב ( 30ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

6429

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,40/1261/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5427התשס"ה ,עמ'  ,3839מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3700חלקה
בשלמות .331
ו' באב התשע"ב ( 25ביולי )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק ,6/2106/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5988התשס"ט ,עמ'  ,5326מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שב"צ.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  19מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6389ח"ח  ;84רחוב הזוהר.
י"א באב התשע"ב ( 30ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2752התשמ"א ,עמ'  ,2992מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
ושב"צ.

(חמ )3-2

.2

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

__________

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6430

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3697חלק מחלקה
( 426לשעבר חלק מחלקה .)268
י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
תגפ ,1/234/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,340התשי"ד ,עמ'  ,814מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שצ"פ.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3704חלק מחלקה
 ,356בשטח  18מ"ר.
ו' באב התשע"ב ( 25ביולי )2012
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450ותכנית מס' רע1/1/א ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1482התשכ"ט,
עמ'  ,129מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של הרחבת רחוב אחד העם.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3656חלקות .65 ,64
י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/400/א ,27/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6354התשע"ב ,עמ'  ,1819מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 86מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6581חלק מחלקה .53
ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6431

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רע ,166/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2884התשמ"ג ,עמ'  ,770מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של הרחבת רחוב יהודה הלוי.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקריית עקרון ,המזוהה כגוש  ,3800חלקות
בשלמות  ,116 ,114 ,113וחלק מחלקה .115
ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
משמ(16/עח) (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3449התשמ"ז ,עמ' ,1610
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק
חפר (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 40מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6583חלק מחלקה .263
ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
בר ,8/571/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1019התשכ"ג ,עמ'  ,1423מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך ושצ"פ.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6432

חלק מחלקה  23בגוש ( 8390לשעבר מגרש  ,413חלק
מחלקה  6בגוש  ,)8390בשטח של  5,050מ"ר ,מתוך 51,050
מ"ר ,כמסומן בצבע ירוק בתשריט התכנית משמ(16/עח)
הערוך בקנה מידה  1:10,000ובתשריט ההפקעה בקנה
מידה .1:2,500
העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה המקומית
עמק חפר ,וניתן לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ"ט בסיוון התשע"ב ( 19ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
משמ(20/עח) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3573התשמ"ח ,עמ'  ,2915מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של הקמת מבני ציבור.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חלק מחלקה  1בגוש  ,8282חלק מחלקה  99בגוש 8502
(לשעבר ח"ח  23 ,22 ,21בגוש  ,)8096בשטח של כ–10.485
דונם ,מתוך  17.778דונם כמסומן בצבע חום מותחם בחום
כהה בתשריט התכנית משמ(20/עח) הערוך בקנה מידה
 1:10,000ו– 1:2,500ובתשריט ההפקעה בקנה מידה .1:250

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8147חלק מחלקות
 ;74 ,55 ,54 ,51 ,50 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36הייעוד :דרכים
ושצ"פ.

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-2
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ/
במ ,2/85/1-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3971התשנ"ב ,עמ'  ,2029מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה המקומית
עמק חפר ,וניתן לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ז בסיוון התשע"ב ( 7ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ,150/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2740התשמ"א ,עמ'  ,2659מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8124ח"ח 301
(לשעבר ח"ח  2בגוש  ;)8124הייעוד :שצ"פ.
י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

6433

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,5516/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4405
התשנ"ו ,עמ'  ,3105מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל המזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלב הגליל ,ששטחה  - 4,148גוש ,19382
ח"ח .45 ,32-29 ,27 ,26 ,24-20 ,1
כ"א באב התשע"ב ( 9באוגוסט )2012
(חמ )3-2
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10137/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5105
התשס"ב ,עמ'  ,3753מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בעילבון ,המזוהה כשטח למבני ציבור בגוש
 ,15424ח"ח  ;9מגרש .815
י"ז באב התשע"ב ( 5באוגוסט )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10137/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5105
התשס"ב ,עמ'  ,3753מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6434

חטיבת קרקע בלב הגליל ,ששטחה - 3,642
גושים וחלקות :גוש  ,19379ח"ח ,59-57 ,55 ,53-49 ,25 ,24
.87 ,69 ,61
כ"א באב התשע"ב ( 9באוגוסט )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /3מע/
מק ,40/7215/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6217התשע"א ,עמ'  ,3318ותיקון טעות בהודעה
בדבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב,
עמ'  ,3316מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

.2

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

.3

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

כ"ה בניסן התשע"ב ( 17באפריל )2012

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2

חטיבת קרקע באכסאל -

חטיבת קרקע בעילוט -

א' בכסלו התשע"ב ( 27בנובמבר )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ראפע חגאג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7468/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4439
התשנ"ו ,עמ'  ,4649מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

16851

110

גוש ,16908
ח"ח 8

1,711

107

גוש ,16902
ח"ח 26

482

16908

1

-

1,878

16909

2

-

572

3

-

1,193

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גנ,18147/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6173
התשע"א ,עמ'  ,1526מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלה הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

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

גוש

ח"ח

לשעבר

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

ששטחה  39מ"ר ,המזוהה כגוש  ,17501חלק מחלקה ;87
ששטחה  354מ"ר ,המזוהה כשטח בנוי והנמצאת ממזרח
לחלקה  ,69בגוש  17501ומצפון לחלקה  73בגוש .17501

שטח במ"ר

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6435

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5327
התשס"ד ,עמ'  ,3948מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שפלת הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

תיאור הקרקע -
חלק מדרך מס'  - 1כפר ינוח ,המזוהה בגוש  ,18719חלק
מחלקות ;7 ,6 ,5
דרך מס'  - 2כפר ינוח ,המזוהה בגוש  ,18791חלק מחלקות
.6 ,5 ,4

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

י"ב בתמוז התשע"ב ( 2ביולי )2012
(חמ )3-2
אדם קולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מש/
מק ,1/13766/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ'  ,3317מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה משגב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בנייני ציבור.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכאבול ,ששטחה  1.186דונם ,המזוהה כגוש
 ,19605ח"ח  ;58 ,57 ,54 ,22-19הייעוד :דרך.
ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ )3-2

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10552/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5327
התשס"ד ,עמ'  ,3948מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שפלת הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

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

חטיבת קרקע בסלמה ,ששטחה  4,611מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19457חלקות .90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
ו' באב התשע"ב ( 25ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1
2

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10552/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6436

סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

.4

תיקון טעות דפוס

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכאבול ,ששטחה  1.886דונם ,המזוהה כגוש
 ,19605ח"ח  ;33 ,27 ,26 ,8הייעוד :דרך.

ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ )3-2
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 10/106/03/3להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2729התשמ"א ,עמ' ,2237
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני
ציבור.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
גוש - 2071
חלק
מחלקה

מגרש
בתב"ע

שטח
במ"ר

בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6400
התשע"ב ,עמ'  ,3360לעניין תכנית ג( 12041/גבעות אלונים),
בסעיף  ,4בתיאור הקרקע ,במקום "גוש  "10297צריך להיות
"גוש ."10279
(חמ )3-2

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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' הל/מק ,"652/שינוי וכפיפות לתכניות הל ,233/מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח' הבוסתן
 גוש  ,29540ח"ח  ;13מגרשים  4-3בשלמותם מתכנית מי/במ113/א.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי שטחי מגרשים בתכנית,
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת כל הבעלים,
שינוי קווי בניין ,תוספת קומה שלישית; ב) שינוי גבולות
מגרשים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה; ג) שינוי גבולות
שטחי המגרשים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ד) קביעת הוראות להוצאת היתר בניה; ה) תוספת קומה ג ,סך הכל
 3קומות מעל קומת מרתף ,במקום שתי קומות מעל קומת מרתף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.2.2011ובילקוט הפרסומים  ,6217התשע"א ,עמ' .3300
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,רח' החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת
ציון ,טל'  ,02-5333125וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ייעוד

260

63

6,500

בנייני ציבור

מרחב תכנון מקומי הראל

260

93

7,911

124

99

שטח ציבורי
פתוח

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקריה ,רח' הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין בדבר
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ו בסיוון התשע"ב ( 5ביוני )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' הל/מק278/א" ,שינוי וכפיפות לתכנית מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח' התמר
 גוש  ,29533חלקה  4בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת שטח בין בעלים
רשומים בלא הסכמת הבעלים; ב) חלוקת חלקה  4בגוש 29533
בלא הסכמה בין הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6134התש"ע ,עמ' .4672
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,רח' החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת
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ציון ,טל'  ,02-5333125וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שירה תלמי
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/
מק ,"225/שינוי לתכנית מיתאר קא.402/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' הרוגי
מלכות בבל ,רח הכלנית  -גוש  ,6491חלקות ,87 ,86 ,32 ,25 ,24
 ,91-89ח"ח  ;94 ,82 ,23 ,22גוש  ,6496חלקות  ,79 ,76ח"ח ,215
.223 ,222 ,220
מטרת התכנית :תכנית איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
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' סוקולוב  ,13קריית אונו,
טל' .03-5311166
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי נישרי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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 מופקדת "תכנית מפורטת מס' גב/מק,"587/
שינוי וכפיפות לתכניות מיתאר גב ,53/גב ,93/גב ,105/גב,170/
גב170/א ,גב.191/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,מתחם
אורט  -גוש  ,6161חלקות  297 ,292 ,288 ,262 ,261בשלמותן,
ח"ח .295 ,293 ,202 ,166
מטרת התכנית :איחוד וחלוקת חלקות במתחם אורט
בגבעתיים ,בלא שינוי ייעוד וקביעת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה במגרש מבני
ציבור של חלקות  292 ,288 ,262 ,261ו– 297לשני תאי שטח
חדשים; ב) הסדרת קווי בניין חדשים לשני תאי שטח במתחם
מבני הציבור; ג) קווי בניין לתא שטח  :101לחזית (רח' שדה
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בוקר ,אהרון שר) 3 :מ' וקו בניין  0בעבור פרגולות ופיתוח
סביבה ,לצד (דרום) חלק מערבי 5 :מ' וקו בניין  0בעבור
פרגולות ,פיתוח סביבה ,מיתקנים ומדרגות ,לצד (דרום) חלק
מזרחי 3 :מ' וקו בניין  0לפרגולה ולפיתוח סביבה ,לצד (מזרח):
 3מ' וקו בניין  0מ' לפרגולות ולפיתוח סביבה; ד) קווי בניין
לתא שטח  :102לחזית (רח' גולומב ,אהרון שר ,שדה בוקר):
 3מ' וקו בניין  0לפרגולות ,לפיתוח סביבה ,לצד (מזרח) 5 :מ' וקו
בניין  0לפרגולות ,לפיתוח סביבה.
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 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
תל אביב ,קריית 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 ,"540/שינוי לתכניות מיתאר גב ,53/גב/מק 2002/על כל
שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים  -גוש ,6166
חלקה .229
מטרת התכנית :א) לשנות מס' הקומות מ– 7קומות מעל
קומה מסחרית ל– 9קומות מעל קומת כניסה; ב) שינוי קו בניין
אחורי מ– 5מ' ל– 2.5מ' וקו בניין צדי דרומי מ– 3מ' ל– 2.5מ'
בחלק המזרחי של החלקה ,ומ– 2.5מ' ל– 3מ' בחלק המערבי של
החלקה ,הכל בהתאם למסומן בתשריט; ג) העברת אחוזי בנייה
ממסחר למגורים ,שטח המסחר יקטן מ– 35%משטח החלקה
המהווים  292מ"ר ,ל– 8.4%משטח החלקה המהווים  70מ"ר;
ד) קביעת גובה מוחלט לגובה הבניין; ה) קביעת מספר יחידות
דיור מותר.
עיקרי הוראות התכנית :א) גובה הבניין יהיה עד  9קומות
מגורים מעל קומת כניסה ומסחר ומעל קומת מרתף .הגובה
המוחלט של הבניין כמוגדר בסעיף  1.9וכמסומן בנספח הבינוי
לא יעלה על  32.90מ'; ב) זכויות בנייה לשטחים עיקריים בלא
שינוי ובהתאם לתכניות התקפות בעת הוצאת היתר בנייה;
ג) סך הכל שטחי שירות מתחת לקרקע ומעל לקרקע בלא
שינוי מתכנית גב/מק ;2002/ד) יהיה ניתן לנייד זכויות בנייה
לשטחים עיקריים בין הקומות השונות בבניין; ה) 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; ו) יהיה
ניתן לנייד זכויות בנייה לשטחים עיקריים ממסחר למגורים
ובלבד שזכויות הבנייה למסחר לא יפחתו מ– 70מ"ר; ז) מספר
יחידות הדיור לא יעלה על  34יחידות כולל דירות הגג ולא
כולל המסחר; ח) קווי הבנייה יהיו בהתאם למסומן בתשריט;
ט) תותר בניית  2בניינים על החלקה ובתנאי שהמרווח בין

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

הבניינים לא יפחת מ– 6מ' ,בהתאם לנספח הבינוי; י) זכויות
הבנייה לחדרי יציאה לגג והמרתם לטובת דירות גג ,ייקבעו
לפי מספר יחידות הדיור בקומה העליונה; יא) תותר בנייה עד
 2קומות מרתף לצורכי חניה ,מסחר ,מחסנים ,פעילות הדיירים
ומיתקנים טכניים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.12.2008ובילקוט הפרסומים  ,5872התשס"ט ,עמ' .569
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 מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס'
הר/מק ,"2204/שינוי לתכנית הר ,1839/כפיפות לתכניות
הר/2000/ב ,הר/2000/מ ,הר/253/א ,הר/מק/2000/מב ,תתל.15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,הרחובות
הרדופים ,בראון  ,6523 -ח"ח .87 ,62 ,10
מטרת התכנית :הגדלת שטח ציבורי פתוח לצורך העברת
תשתיות.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית
בת תוקף לצורכי ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין באתר האינטרנט של עיריית
הרצליה ,בכתובת ,www.herzliya.muni.il :וכן במשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,מחלקת תכנון
עיר ,רח' סוקולוב  ,22בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח
לקהל.
כל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,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 הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הר/מק/1975/ב" ,שינוי לתכניות הר/253/א ,הר ,1975/כפיפות
לתכניות הר/2000/שבצ ,הר/מק/2000/מע ,תממ ,5/תמא,38
תמא.36
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רח' הגאון
מוילנה  -גוש  ,6546ח"ח .480 ,477
מטרת התכנית :א) שינוי בדבר סך כל שטחי בנייה עיקריים
בקומה במגרש; ב) שינוי בדבר קווי הבניין בתחום המגרש מקו

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

בניין קדמי  5מ' לקו בניין  ,0ומקו בניין צדי  4מ' לקו בניין ;0
ג) קביעת תכסית בנייה במגרש.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי של הוראות התכנית לפי
תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים :תותר בנייה חדשה
בתחום התכנית בקו בניין  0כמתואר בתשריט בכפוף לתנאים
האלה :לא תותר בקו בניין  0פתיחת פתחים ,בליטות ומרזבים
למגרש  .1011תותר בקו בניין  0פתיחת פתחים ,בליטות ומרזבים
למגרש  4001ממזרח ,צפון ומערב; ב) תותר בנייה של סך כל
אחוזי בנייה במגרש הנ"ל בקומה אחת  -קומת הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6412התשע"ב ,עמ' .3839
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה .ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,רח' בגין ,125
תל אביב ,טל'  ,03-7632585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/1337/א ,"1/כפיפות לתכנית רג/מק/1337/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,מתחם
ראשונים ,רח' יהודה (אנגלנדר)  -גוש  ,6128חלקות 838 ,837
בשלמותן; גבולות התכנית :ממזרח  -רח' יהודה ,ממערב -
חלקות  285-283בשלמותן בגוש  ,6128מצפון  -רח' המעיין,
מדרום  -חלקה  839בגוש .6182
מטרת התכנית :קביעת הוראות רישום לחלקות שנקבעו
בתכנית איחוד וחלוקה רג/מק/1337/א.
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות רישום לחלקות
מגורים ,שפ"פ ושב"צ ,שנקבעו בתכנית איחוד וחלוקה רג/
מק/1337/א; ב) כל שאר ההוראות יהיו לפי הקבוע בתכנית רג/
מק/1337/א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.2011ובילקוט הפרסומים  ,6388התשע"א ,עמ' .1225
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל'
 ,03-6753394ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אביהוא בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
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(" )1תכנית מפורטת מס' רש/מק."1079/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון  -גוש
 ,6417חלקה  181בשלמותה; גבולות התכנית :בצפון -
חלקה  ,184סמטת הקיבוץ ,בדרום  -חלקה  ,624במערב -
רח' סוקולוב ,במזרח  -חלקה  ;183שטח התכנית 966 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) הקמת מבנה מגורים בן  4קומות
בתוספת חדרים על הגג .בקומת העמודים יאפשרו חניות,
לובי ושטחי שירות (כגון חדרי אשפה ,גז ,מיתקנים טכניים
ומכונות); ב) שינוי קווי בניין לרח' סוקולוב ,מ– 5מ' לקו
בניין  ;0ג) שינוי קו בניין אחורי מ– 6מ' ל– 4מ'; ד) הוספת
יחידות דיור למצב הקיים ,בסך הכל  11יח"ד; ה) לאפשר
את קבלת ההקלות המותרות ולהכלילן כחלק מהשטח
העיקרי הכולל כדלקמן 5% )1 :הקלה בגין מעלית; 6% )2
הקלה בגין שיפור דיור;  2.5% )3הקלה בקומה חלקית;
ו) זיקת הנאה לציבור למעבר כלי רכב ברוחב של  1.5מ'
כדי לאפשר כניסה ויציאה לרחוב סוקולוב מסמטת הקיבוץ;
ז) זיקת הנאה ברחוב סוקולוב במעבר הולכי רגל ברוחב
 3.5מ' (קולונדה).
(" )2תכנית מפורטת מס' רש/מק."1088/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת השרון; שטח
התכנית 30,400 :מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעודי
קרקע; ב) קביעת הוראות בדבר תכנית בינוי; ג) קביעת
זכות מעבר לכלי רכב כמסומן בתשריט; ד) קביעת תנאים
למתן היתר בנייה; ה) שינוי ותכסית קרקע במגרש 301
בלבד 75% ,במקום  ;35%ו) קביעת אפשרות לתוספת של
 2קומות מעבר למותר בתכנית רש210/א; ז) קביעת תחום
לבינוי במגרש  301עד לגבולות של  2מ' מגבולות המגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת השרון ,שד' ביאליק  .41העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך
מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל' .03-7632580
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יצחק רוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מס'  ,"301-0090951שינוי
קווי בניין בנופית ,רח' הגולן  ,45שינוי לתכנית זב/במ ,94/גבעת
פינר (נופית).
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נופית  -גוש ,12589
חלקות .104 ,68
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,דואר כפר המכבי ,30030
טל'  .04-8478105העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' פל-ים  ,15חיפה
 ,33095טל' .04-8633447
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דב ישורון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זבולון
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס'  ,"302-0080655שינוי לתכנית חד.1200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,שכונת
הפארק  -גוש  ,10403ח"ח  ;18-13מגרשים ,2003 ,2001
.2072 ,2071 ,2009-2007 ,2004
מטרת התכנית :א) שיפור הבינוי לאורך דרך מס'  7בשכונת
הפארק ,באמצעות קביעת הוראות בדבר שינוי בינוי
ועיצוב למגרשים לרבות ,שינוי במספר המבנים ,גובה
ועוד; ב) תוספת קומות ויח"ד בלא שינוי השטח הכולל
המותר לבנייה; ג) ניוד שטחי בנייה עיקריים ושירות
בהתאם לטבלה המהווה מסמך רקע לתכנית זו; ד) איחוד
של חלק מהחלקות בתכנית כדי לאפשר את הבינוי
המוצע.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בינוי כדלקמן )1 :תוספת
 3-2קומות :במגרשים  2001ו– ,2071מ– 6קומות ל– 7קומות
בבניינים פינתיים ,ומ– 4קומות ל– 7קומות בבניינים הלא
פינתיים ,בשאר המגרשים הגבהת הבניינים הפינתיים
מ– 7קומות ל– 8קומות ובשאר הבניינים מ– 5קומות ל–8
קומות ,כל זאת בהתאם למפורט בנספח בינוי;  )2שינוי
מיקום החניות בהתאם למפורט בנספח הבינוי;  )3ביטול
חובת הדירוג של  30%לרחוב;  )4ביטול הגבלת שטח עיקרי
בשתי הקומות האחרונות;  )5שינוי במספר המבנים מ–21
סך הכל בתכנית חד 1200/ל– 17סך הכל בתכנית הנוכחית;
 )6ביטול הגבלת הבניינים הפינתיים מחובת חפיפה של
 70%לשני הרחובות הצדיים; ב) שינוי בהוראות הבנייה:
 )1הגדלת אחוז התכסית המותרת של דירות הקרקע כחלק
מתכסית הבניין מ– 60%ל– )2 ;70%מתן אפשרות לחיבור
מרפסות גג וגזוזטרה לרצף אחד בלא הפרדה ביניהן; )3

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

קו בניין למרפסות הפונות לרחוב יוכל לבלוט עד  40%או
 2מ' ,הקטן מביניהם בלא צורך בקבלת הקלה; ג) איחוד
וניוד שטחים לצורך בינוי אחיד לאורך הרחוב )1 :איחוד
וחלוקה של מגרשים  2005 ,2004 ,2003שהם בבעלות אחת
לתא שטח אחד;  )2ניוד שטחים עיקריים ממגרש למגרש
בלא שינוי בשטח הכולל המותר לבנייה;  )3ניוד שטחי
שירות בין מגרשים ובין שימושים בלא שינוי בשטח
הכולל המותר לבנייה.
(" )2תכנית מפורטת מס' חד/מק991/א" ,שינוי לתכנית חד.991/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,מצפון לשכונת
האוצר  -גוש  ,1035חלקות  427 ,425בשלמותן ,ח"ח .431
מטרת התכנית :שינוי בינוי ,איחוד וחלוקה והרחבת דרך
בלא הגדלת זכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בינוי; ב) איחוד וחלוקה
מחדש בלא הסכמת הבעלים בחלק מתחום התכנית;
ג) קביעת הוראות בינוי; ד) שינוי במיקום השביל הציבורי;
ה) קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי ,פיתוח תשתיות
וטיפול אקוסטי; ו) קביעת הנחיות בנייה בקרב הבאר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04-6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' חד/מק1300/א" ,שינוי לתכנית חד.1300/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,בין הרחובות
דוד שמעוני ,גן שמואל ,העגור והחסידה  -גוש ,10054
חלקות  154 ,138-135 ,133בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–20
ל– 27בלא שינוי בשטחי הבנייה; ב) קביעת הוראות עיצוב
ארכיטקטוני ,לרבות הגדלת מספר הקומות; ג) הריסת
מבנים קיימים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב.
(" )2תכנית מפורטת מס' חד/מק ,"1597/שינוי לתכניות חד,1001/
חד/מק1001/ג ,חד.765/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה  -גוש ,10036
חלקה  17בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת קומה ו– 2יח"ד מעבר למאושר
במגרש ברח' הלל יפה  33בחדרה.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת קומה ,מ– 9קומות
כולל קומת מגורים חלקית במפלס הקרקע; ב) תוספת 2
יח"ד מעבר למאושר בתכנית ובהיתר מ– 1+( 16בהיתר)

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

ל– 1+( 18בהיתר) ,בסך הכל  9קומות ו– 19יח"ד; ג) ביטול
הדרישה בתכנית חד 1001/לנסיגות בכל המרווחים
בקומות שמעל קומה  .5כל שאר ההוראות בהתאם
לתכניות התקפות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4323
התכניות האמורות נמצאות 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 בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מורדות הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' ,"355-0070714
שינוי לתכנית מכ ,448/כפיפות לתכנית מכ.201/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת הכרמל ,רח'
ז'בוטינסקי  -גוש  ,10717חלקות  79 ,5 ,4בשלמותן; מגרשים
 2017 ,2005בשלמותם מתכנית מכ.488/
מטרת התכנית :ניוד שטח של  400מ"ר המאושר למסחר
במכ 488/למגורים ל– 4יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית :ניוד שטח של עד  400מ"ר למבנה
 Aהמיועד למסחר ולמגורים בעבור מגורים בקומות  4ו–;5
ב) הטמעת הקלות מתוקף תקנות סטיה ניכרת והגדלת מס' יח"ד
מ– 48ל– 56יח"ד; ג) שינוי הוראות בינוי בדבר שינוי בגודל דירה
מזערי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2מגדל
הנביאים ,חיפה ,טל'  .04-8676296ההעתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פלי"ם 15ב ,חיפה ,טל' .04-8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מכ/מק ,"803/שינוי קווי בניין ברח' השקמה  ,44נשר ,שינוי
לתכנית מכ/במ ,334/כפיפות לתכניות ג ,1074/ג ,580/ג,818/
מכ ,195/מכ ,201/מכ ,226/מכ ,5/מכ.68/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר ,רח' השקמה 44
 -גוש  ,12379חלקה  16בשלמותה; שטח התכנית 1,094 :מ"ר.

(" )1תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק/1223/א" ,שינוי לתכנית
ש/155/ב ,ש.207/

מטרת התכנית :להסדיר אפשרות בנייה לתוספת במבנה
בצדו המזרחי ל– 3יחידות דיור באותו אגף ,על ידי שינוי קווי
בניין צדי (מזרחי) וקדמי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,רח'
ההגנה  - 21גוש  ,11321חלקה  220בשלמותה.
מטרת התכנית :תוספת יחידת דיור על חלקה  ,220כך
שיהיו בה  2יחידות דיור על שטח החלקה.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין צדי ממרווח של 4
מ' למרווח של  0.58-2.36מ'; ב) שינוי בקו בניין אחורי מדרך מס'
 5ממרווח של  5מ' למרווח של  4מ'; ג) הטמעת תקנות התכנון
והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכנית ובהיתרים).

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי גודל מגרש מינימלי שמותר
להקים עליו מבנה מ– 1,000מ"ר ל– 880מ"ר; ב) תוספת יחידת
דיור אחת ,מ– 1ל– 2יח"ד.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6394התשע"ב ,עמ' .3199

(" )2תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק ,"1365/שינוי לתכנית
ש.445/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2מגדל הנביאים,
חיפה ,טל'  ,04-8676296ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15ב ,חיפה ,טל' -8633448
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב ,שכ' נווה
שרת  -גוש  ,11297חלקה  86בשלמותה ,ח"ח .117 ,116

מאלק עמרור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
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 ,"1192/שינוי
לתכנית מיתאר ען.124/
שטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ערערה  -גוש
 ,12165חלקות .56 ,55 ,17 ,14 ,13
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת דרך.
המשרדים 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
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:
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מטרת התכנית :החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ בנווה
שרת בז"י.
עיקרי הוראות התכנית :החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים
כדי להסדיר מבנה חניה החורג מגבולות מגרש המגורים,
ושינוי קו בניין צדי ימני לשצ"פ ,מ– 4מ' ל– 4-1מ' לפי
המסומן בתשריט.
(" )3תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק ,"1506/שינוי לתכניות
ש ,356/ש ,383/כפיפות לתכניות ש ,730/ש/מק ,1076/ש/
מק/383/א ,ש/מק ,733/ש/מק ,950/ש/מק/950/א ,תמא.3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'סר א–זרקא  -גוש
 ,10398חלקות  150 ,149בשלמותן.
מטרת התכנית :ניוד שטחים והסטת דרך להסדרת זכויות בקרקע.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה חדשה בלא הסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין לבנייה קיימת לפי המסומן
בתשריט; ג) הקטנת שטח מגרש מינימלי מ– 400מ"ר
ל– 378מ"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 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 חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' ש/מק,"1495/
שינוי לתכנית ש/במ/506/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא ,רח' הר
סיני  -גוש  ,12611חלקה  69בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א) להגדיל את מס' יחידות הדיור
בתכנית מ– 108מ"ר ל– 131מ"ר ,להגביה  2בניינים מ– 9קומות

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

לקומת קרקע  9 +קומות  +קומה טכנית ובניין שלישי מ–9
קומות לקומת קרקע  15 +קומות  +קומה טכנית; ב) התאמת
כיסוי הקרקע לתכנון על ידי הגדלתו מ– 1,800מ' ל– 2,200מ"ר;
ג) קביעת קו בניין  0למבנה טרפו בן קומה אחת.
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.
יוסף יהודה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' הר/מק/8/600/יט",
שינוי לתכניות הר/8/600/ב ,הר/8/600/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,הפרדס,
מתחם  - 8גוש  ,6442חלקות .701 ,700
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה של חלקות  700ו–701
ל– 4מגרשים למגורים; ב) הקצאת זיקת הנאה לרכב הולכי רגל
ותשתיות למגרשים אחוריים; ג) הוספת יחידות דיור ,סך הכל
 9יח"ד בלא תוספת שטח עיקרי; ד) שינוי קווי בניין; ה) שינוי
הוראות בינוי ועיצוב.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלקות  700ו– 701יחולקו ל–4
מגרשים נפרדים (מס' תא שטח בתשריט); ב) במגרשים 702 ,701
ו– 703יהיה ניתן לבנות  2יחידות דיור בכל מגרש לפי טבלת
זכויות והוראות בנייה; ג) במגרש  700יהיה ניתן לבנות  3יחידות
דיור לפי טבלת זכויות והוראות הבנייה; ד) במגרשים  700ו–701
יוקצה שטח שבו תהיה זכות מעבר לתשתיות רכב והולכי רגל,
לפי המסומן בתשריט; ה) שינוי גובה הבניין מ– 9.5מ' ל– 9מ'.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הר/מק/11/600/א ,"21/שינוי לתכניות הר/במ/11/600/א ,הר/
מק/11/600/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח' מזל
מאזניים  ,2מגדיאל  -גוש  ,6412חלקה .644
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין קדמי לבנייה
קיימת מ– 5מ' ל– 4.58מ' כמסומן בתשריט; ב) שינוי קו בניין
צדי דרומי לבנייה קיימת מ– 3מ' ל– 2.75מ' כמסומן בתשריט;
ג) שינוי תכסית קרקע מ– 36%ל–.45%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.11.2011ובילקוט הפרסומים  ,6338התשע"ב ,עמ' .1227
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון
 ,45265טל'  09-7759666וכן במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מיתאר מס' כס/מק/345/ו".
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח הגליל
 - 22גוש  ,6436חלקה  177בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין דרומי ,מזרחי ומערבי
למרפסות וממ"דים.
עיקרי הוראות התכנית :א) קו בניין דרומי בעבור מרפסות
 מבוקש  0.70מ'; ב) קו בניין מזרחי בעבור ממ"דים -מבוקש  4מ'; ג) קו בניין מערבי בעבור מרפסות  -מבוקש
 3.5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4328
(" )2תכנית מיתאר מס' כס/מק/413/ה".

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 הוד השרון ,רח' בן גמלא  ,28הוד השרון  ,45265טל'
 .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4328

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

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'
 ,09-7649177ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח'
רמב"ם  - 2גוש  ,6431חלקה  338בשלמותה.
מטרת התכנית :הגדלת שטח דירות המגורים באמצעות
שינוי בקו בניין צפוני ,מוצע  5מ' במקום  9מ' ,ותוספת של
 6%בשטחי הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין צפוני  -מוצע
 5מ' במקום  9מ'; ב) הקלה של  6%בשטחי הבנייה.
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מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9270170וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית
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 מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מר/מק,177/
 ,"220שינוי לתכנית מיתאר מקומית מר/מק.74/177/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' רעות ,רח' גבעת הלבונה  ,31קואורדינטות :ציר :X
 ,202,175ציר  ;643.960 :Yגוש  ,5296חלקה  167בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי הוראות בינוי והגדלת תכסית.
עיקרי הוראות התכנית :א) ניוד  33מ"ר שטח עיקרי מקומת
מרתף לקומת קרקע; ב) הגדלת תכסית מ– 224מ"ר ל– 242מ"ר;
ג) שינוי הוראות בינוי בדבר שטח מרבי בקומה מ– 140מ"ר
ל– 158מ"ר; ד) שינוי הוראות בינוי בדבר מרווח  0בין מרפסות
בקומה א' לקיר משותף.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין ,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 תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת
מס' מד/מק ,"218/177/שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מר/
מק ,74/177/מר/מק.35/177/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,שכ' רעות ,רח' שקד  ,1קואורדינטות :ציר ,201.277 :X
ציר  ;644.349 :Yגוש  ,5294חלקה  29בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קו בניין קדמי והוראות בדבר חלוקת
שטחים בעבור יחידת דיור מטיפוס קוטג' דו–משפחתי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ' .4329
התכנית האמורה נמצאת 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
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
(עיריית מודיעין ,מדור מידע תכנוני ,שעות קבלת קהל :בימים
א' ,ד' ,בשעות  ,12.00-8.30וביום ב' ,בשעות .17.00-13.30
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
נת/מק ,"8/16/537/שינוי לתכניות נת/16/537/א ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' אגמים ב
 גוש  ,7941ח"ח  ;117גוש  ,9216חלקה  18בשלמותה; מגרש 406בשלמותו מתכנית /16/537א.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי לבינוי על ידי הגדלת
מס' קומות ,מ– 2קומות מרתף  6-7 +על עמודים  +חדר יציאה
לגג ל– 2קומות מרתף  17 +קומות  +גג טכני; ב) הקטנת תכסית
משטח החלקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6197התשע"א ,עמ' .2358
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.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"23/368/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת ,6/368/נת/6/368/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,אזור התעשייה
ע"ש ספיר ,רח' גיבורי ישראל  -גוש  ,7962חלקה  32בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין צדיים ,מערבי
ודרומי לבניית חניון עילי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6370התשע"ב ,עמ' .2366
(" )2תכנית מפורטת מס' נת/מק ,"49/537/שינוי לתכניות
נת ,7/400/נת.1/353/

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראה אדריכלית בעבור
קו בניין קדמי; ב) שינוי אופן חלוקת שטחים עיקריים מעל
ומתחת לכניסה הקובעת למבנה  -ניוד של  22.5מ"ר מקומת
מרתף לקומת קרקע; ג) הגדלת שטח מרבי בקומה ל– 145מ"ר.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' רמת ידין,
רח' ישעיהו בן אמוץ  - 10גוש  ,7932חלקה  220בשלמותה.
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ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת שטחים של יחידות
דיור בבניין קיים עד  120מ"ר; ב) שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.9.2011ובילקוט הפרסומים  ,6292התשע"א ,עמ' .6494
(" )3תכנית מפורטת מס' נת/מק/600/א ,"45/שינוי לתכניות
נת/600/א ,נת/600/א+הסבה ,נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' מרשל פייר
קניג  - 33גוש  ,8247חלקה  193בשלמותה; מגרש  535בחלקו
מתכנית /600א.
עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת חלקה בהסכמה;
ב) קביעת קווי בניין; ג) שינוי לבינוי; ד) תוספת קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.1.2010ובילקוט הפרסומים  ,6065התש"ע ,עמ' .1983
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה ,רח' הצורן  ,6אזור התעשייה קריית ספיר,
נתניה ,טל'  ,09-8603170ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,רח' מוצקין  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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 ,"28/41/שינוי לתכנית
במ ,14/2000/כפיפות לתכניות  ,2000 ,1/41פת/מק.24/41/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
הפלמ"ח  - 10גוש  ,6373חלקה  298בשלמותה.
מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד מ– 6יח"ד ל– 9יח"ד
בלא תוספת בסך כל השטחים העיקריים; ב) תוספת קומות
מ– 4קומות על עמודים  +חדרים על הגג ל– 6קומות על
עמודים בלא חדרים על הגג; ג) שינוי קווי בניין )1 :לקומות
א-ג לכיוון צפון ודרום ל– 3.60מ' ולקיר אטום ל– 3מ';
 )2לקומות ד-ו לכיוון צפון לקיר אטום ל– 3.80מ' ולכיוון
דרום לקיר אטום ל– 3מ';  )3לכיוון מערב ל– 5.4מ' לכל
הקומות;  )4לכיוון מזרח ל– 3מ' לכל הקומות; ג) הרחבת
דרך.
(" )2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"33/563/שינוי לתכנית ,563
כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
פינסקר  - 19 ,17 ,15גוש  ,6375חלקות  101-99בשלמותן.
מטרת התכנית :תכנית לתוספת יח"ד במגרש ,תוספת
קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים
העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–13
ל– 28יח"ד :הגדלת מספר יחידות דיור בלא תוספת סך
השטחים העיקריים המותרים לבנייה; ב) שינוי בקו בניין:

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית 6 :מ' לכיוון צפון ודרום
ל– 8קומות במקום  4מ' ל– 4קומות; ג) תוספת  2קומות
(מעל  6קומות שאושרו בהקלה) סך הכל  8קומות מעל
קומות מרתף ומסחר; ד) איחוד חלקות :איחוד וחלוקה של
מגרשים ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל
ייעוד קרקע; ה) העברת  143מ"ר עיקרי ממסחר למגורים
במסגרת שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית
אחת ,בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר בתכנית
ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע
לא יגדל ביותר מ– ;50%ו) תוספת של  11%שטח עיקרי
בעבור תוספת קומות; ז) תוספת שטחי שירות.
(" )3תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"91/1209/שינוי לתכניות
 ,2000 ,17/1209במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' נחלת
צבי  - 65גוש  ,6355חלקה  127בשלמותה.
מטרת התכנית :בניית בניין מגורים משותף.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד מ– 8יח"ד
ל– 12יח"ד בלא שינוי בסך כל שטחי הבנייה המותרים;
ב) שינוי הוראות בדבר בינוי ובעיצוב אדריכלי :תוספת
קומות ,מ– 4קומות על עמודים  +חדרים על הגג ל– 6קומות
על עמודים  +חדרים על הגג; ג) שינוי קווי בניין :קו בניין
צדי לכיוון מזרח מ– 4מ' ל– 3.60מ' ,לקומות א-ד 4.5 ,מ'
לקומה ה 5.4 ,מ' לקומה ו ,קו בניין צדי לכיוון מערב מ– 4מ'
ל– 3מ' לקיר אטום לכל הקומות ,קו בניין אחורי לכיוון צפון
מ– 6מ' ל– 5.4מ' ,קו בניין קדמי לכיוון דרום מ– 5מ' ל– 3מ';
ד) הרחבת דרך.
(" )4תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"63/1210/שינוי לתכניות
 ,2/1210במ ,14/2000/כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
כרמלי  - 12גוש  ,6404חלקה  196בשלמותה.
מטרת התכנית :תכנית לתוספת יח"ד במגרש  ,תוספת
קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים
העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור
מ– 9ל– 12יח"ד ,בלא תוספת סך השטחים העיקריים
המותרים לבנייה; ב) שינוי בקו בניין :לצפון (לחזית)
מ– 6מ' ל– 4מ' ,למערב (לצד) לקומות  4 :6-1מ' קומה ,7
 5.4מ' ו– 4.2לקיר אטום ,למזרח (לצד) קומות  4 :6-1מ'
לקומה  5.4 ,7מ' למדרגות ולקיר אטום ולחדר מדרגות
פנים דירתי עם חלון  5מ' לדרום (לאחור)  6מ'; ג) תוספת
קומות ,מ– 4קומות על עמודים  +חדר על הגג ל– 5קומות
על עמודים  +קומה חלקית  +חדר על הגג; ד) הרחבת
דרך ב– 2.5מ' בתוואי המאושר בתכנית בת–תוקף.
(" )5תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"77/1212/שינוי לתכניות
/23/1212 ,23/1212 ,2000ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' שלום
שבזי  - 7גוש  ,6397חלקות  93 ,92בשלמותן.
מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד ,חלקה  92מ–9
יח"ד וחלקה  93מ– 8יח"ד לסך הכל  24יח"ד בלא תוספת
שטחים עיקריים; ב) הרחבת דרך; ג) איחוד חלקות (גוש
 ,6397חלקות  ;)93 ,92ד) קביעת קו בניין לחזית רח' שבזי
  1.4מ' לאחר הרחבת דרך; ה) קביעת קו בניין לחזית רח'פינס  3 -מ' לאחר הרחבת דרך.
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(" )6תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"75/1212/שינוי לתכנית
במ ,14/2000/בהתאם לתכניות /2000 ,2000א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
אורלנסקי  - 12גוש  ,6385חלקה  45בשלמותה.
מטרת התכנית :הגדלת צפיפות ,כמות יח"ד ,תוספת קומות
ומתן אפשרות לניצול זכויות הבנייה לכל אחד מהבעלים
בנפרד או ביחד.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת כמות היח"ד ,מ– 9יח"ד
במגרש עם מבנה להריסה ל– 20יח"ד במגרש; ב) תוספת
קומות מ– 4קומות  +חדרים על הגג ל– 6קומות (קומה 6
חלקית)  +חדרים על הגג; ג) שינוי בקו בניין קדמי מ– 4מ'
ל– 5.4מ'; ד) הרחבת רחוב אורלנסקי; ה) קביעת קווי בניין -
הקטנה מ– 5מ' ל– 4מ' לקומה ה ,קביעת קווי בניין  -הקטנה
מ– 6מ' ל– 5.4מ' לקומה ו' חלקית ,בחזיתות צפונית מערבית
ודרומית מזרחית; ו) קביעת חלקה לחלוקה; ז) הגדלת אחוזי
בנייה כמותית .11% = 6% + 5%
(" )7תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"23/1217/שינוי לתכניות
 ,9/1217 ,2/1217כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' מיכל
לייב כץ  ,30 ,28רח' אשר בר–לוי  - 6 ,4גוש  ,6714חלקה 485
בשלמותה.
מטרת התכנית :הקמת  2מבנים בין הרחובות כץ לאשר
בר–לוי בפתח תקוה ,סך הכל  35יח"ד  5קומות  +קומה 6
חלקית ,ומרתף חניה חלקי מתחת למבנה בחזית לרחוב כץ.

הדרך ברח' יד הבנים; ג) איחוד חלקות; ד) קביעת הוראות
בנייה למבנה בן ארבע קומות על עמודים ,קומות חמישית
ושישית חלקיות וחדרי גג במקום  4קומות על עמודים
וחדרי גג; ה) שינוי קו בניין חזית מ– 5מ' ל– 3.3מ'; ו) שינוי
קו בניין צד לצפון מזרח בקומות א-ו ל– 4.50מ'; ז) שינוי קו
בניין חדרי גג לצפון מזרח ל– 6.30מ' ועד מעקה במקום  2מ';
ח) שינוי קו בניין צד דרום מערב בקומות א-ה ל– 4.50מ';
ט) שינוי קו בניין צד דרום מערב בקומה ו ל– 6.30מ'; י) שינוי
קו בניין חדרי גג לדרום מערב ל– 8מ'; יא) שינוי קו בניין
חדרי גג לצפון מערב  1.5מ' מהמעקה במקום  2מ'; יב) שינוי
קו בניין חדרי גג לדרום מזרח ל– 7.30מ' 1.5 ,מ' מהמעקה
במקום  2מ'.
(" )10תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"67/1255/כפיפות לתכניות
.2000 ,17/1255
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' הרב
נסים יצחק  - 1גוש  ,4043חלקות  72 ,71בשלמותן.
מטרת התכנית :ניוד זכויות בנייה מחלקה  72לחלקה 71
בלא הגדלת הצפיפות בכל חלקה ובלא שינוי הבינוי
המאושר.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בנייה מחלקה
 72לחלקה  ,71הכוללות  150מ"ר שטח עיקרי ו– 60מ'
לשטחי שירות ,בלי לשנות את הבינוי המאושר ואת כמות
היחידות המאושרות לכל חלקה/מגרש בתכנית התקפה
פת.17/1255/
(" )11תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"95/1261/שינוי לתכניות
 ,1211במ ,14/2000/כפיפות לתכנית .2000

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד חלקות בהסכמת בעלים
בכל תחום התכנית; ב) הקלות כמותיות לפי פת6% :2000/
שיפור בינוי  1*2.5% +תוספת בעבור  1קומות = ;8.5%
ג) הגדלת מס' יחידות דיור מ– 18ל– ;35ד) הרחבת דרך
ברוחב  2.5מ' לרח' כץ; ה) הרחבת דרך בעבור מעבר
להולכי רגל בין רח' כץ לרח' אשר בר לוי; ו) תוספת קומה 5
 +קומה  6חלקית במבנים א+ב; ז) שינוי בינוי  -המרחק בין
 2הבניינים לא יפחת מ– 5מ'; בניין א :ט) קו בניין צדי לדרום
(הרחבת דרך) יהיה  4מ' לקומות קרקע  ;6 -י) קו בניין צדי
לצפון יהיה  5.4מ' לקומות קרקע  ;6 -בניין ב :יא) קו בניין
צדי למערב יהיה  4מ' לקומות  ;6-1יב) קו בניין אחורי
לצפון יהיה  5.40מ' לקומות  ;6-1יג) קו בניין אחורי לצפון
בעבור מרפסת שירות בלבד יהיה  5.20מ' לקומות .6-1

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות הדיור מ–8
ל– 12יח"ד ,בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים
לבנייה; ב) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית 3.6 :מ' לכיוון
צפון מערב במקום  4מ' ל– 5קומות 2.7 ,מ' לכיוון דרום
מזרח במקום  4ל– 5קומות 5 ,מ' לכיוון צפון מערב במקום 6
מ' ל– 5קומות; ג) קומה  5חלקית במקום קומת חדר על הגג.

(" )8תכנית מפורטת מס' פת/מק ,"39/1228/כפיפות לתכניות
.2000 ,13/1228

(" )12תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"91/1268/שינוי לתכניות
 ,30/1268 ,2000במ.14/2000/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
שמעון ויזנטל  -גוש  ,6399חלקה  281בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' יצחק
שיפר  - 29גוש  ,6355חלקה  245בשלמותה.

מטרת התכנית :שינוי קו בניין לכיוון מערב רח' ירקונים
במגרש  ,2חלקה  50 ,281מ' מציר כביש .40

מטרת התכנית :יצירת תכנית להקמת בניין מגורים,
הרחבת דרך.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו הבניין מ– 20מ' ל– 7.3מ',
 50מ' מציר כביש .40

עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת יח"ד מ– 6יח"ד ל–10
יח"ד בלא שינוי בסך השטחים למטרות עיקריות; ב) תוספת
קומות מ– 4קומות על עמודים  +חדרים על הגג ל– 5קומות
על עמודים  +חדרים על הגג; ג) שינוי קו בניין קדמי דרומי
מ– 4מ' ל– 2מ' בגין הרחבת דרך ,שינוי קו אחורי צפוני
מ– 6מ' ל– 5.4מ' ,שינוי קו בניין צדי מערבי מ– 4מ' ל–3.6
מ' לקומות קרקע ד ,ל– 4.5מ' לקומה ה ,שינוי קו בניין צדי
מזרחי מ– 4מ' ל– 0מ' לכל הקומות; ד) הרחבת דרך :מ–12
מ' ל– 14מ'; ה) תוספת שטחי שירות  143.75 +מ"ר ,סך הכל
לשטחי שירות  485מ"ר.

(" )9תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"19/1238/שינוי לתכניות
 ,5/1002 ,2000 ,1238במ.14/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' י"ד
הבנים  - 7גוש  ,6715חלקות  67 ,66בשלמותן.
מטרת התכנית :איחוד חלקות ,קביעת  22יח"ד בבניין בן
חמש קומות ,קומה שישית חלקית וחדרי גג.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יח"ד מ– 14יח"ד ל–22
יח"ד ,בלי לשנות את סך השטח המותר לבנייה; ב) הרחבת
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' בעל
שם טוב  - 8גוש  ,6384חלקה  39בשלמותה.
מטרת התכנית :תכנית לתוספת יח"ד במגרש ,תוספת
קומות ושינוי בקווי בניין בלי לשנות את סך השטחים
העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

(" )13תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"97/1268/שינוי לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' נתן
רפופורט  - 3גוש  ,6376חלקה  43בשלמותה.
מטרת התכנית :הגדלת מס' יחידות דיור מ– 9ל– ,17בלא
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות ,שינוי בקווי
בניין ,הרחבת דרך ,תוספת  2קומות בלא חדרים על הגג
ברח' רפפורט  ,3פתח תקוה.
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מס' יחידות דיור מ–9
ל– 17בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב)
תוספת  2קומות ( )6 + 5בלא חדרים על הגג; ג) הרחבת
דרך ברוחב  2.5מ' לרחוב רפפורט; ד) הרחבת דרך ברוחב
 1מ' לרח' האחים בכר; ה) קו בניין קדמי לדרום יהיה 2.50
מ' במקום  5מ'; ו) קו בניין צדי למזרח לממ"ד בלבד ,קומות
 4-1יהיה  3.70מ' במקום  4מ'; ז) קו בניין צדי למזרח לממ"ד
בלבד ,קומה  ,5יהיה  3.70מ' במקום  5מ' ,בשאר האזורים
 4.75-4.50מ'; ח) קו בניין צדי למזרח לממ"ד בלבד ,קומה
 6יהיה  3.70מ' במקום  6מ' ,בשאר האזורים  5.40מ'; ט) קו
בניין צדי למערב לממ"ד בלבד ,קומות  4-1יהיה  3.70מ'
במקום  4מ' לחדר מדרגות אטום 3.6 :מ'; י) קו בניין צדי
למערב לממ"ד בלבד ,קומה  5יהיה  3.70מ' במקום  5מ'
לחדר מדרגות אטום 3.60 :מ' ,בשאר האזורים  4.80-4.50מ';
יא) קו בניין צדי למערב לממ"ד בלבד ,קומה  6יהיה  3.70מ'
במקום  6מ' לחדר מדרגות אטום 3.60 :מ' בשאר האזורים
 5.40מ; יב) קו בניין אחורי (צפון מערבי) לרח' האחים בכר
יהיה  4.40מ'; יב) קו בניין אחורי (צפון מזרחי) יהיה  6מ'.
(" )14תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"2/1602/שינוי לתכנית /1602ב,
כפיפות לתכנית .2000
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח' שחם
 גוש  ,6393ח"ח .53 ,52 ,50 ,49 ,46מטרת התכנית :איחוד מגרשים ושינוי בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד מגרשים בהסכמת כל
הבעלים; ב) שינוי בינוי מ– 2בניינים בני  12קומות על
עמודים  +ד.גג ל– 2בניינים בני  13קומות  2 +קומות
חלקיות על עמודים מעל  2קומות מרתף; ג) תוספת 8
יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים ,מ– 92יח"ד ל– 100יח"ד;
ד) שינוי קו בניין בין הבניינים מ– 20מ' ל– 12מ'; ה) שינוי קו
בניין צפוני מ– 7מ' ל– 6מ'.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז מרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/
מק/2010/ג" ,פסגת טל ,שינוי לתכנית אפ/במ.2010/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין  -גוש
 ,5498ח"ח .51 ,50
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להגדלת כמות
יחידות דיור בבנייה צמודת קרקע בתחום תכנית אפ/במ.2010/
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת  18יחידות דיור בייעוד
מגורים א' בלא תוספת זכויות בנייה; ב) שינויים בחלוקת
מגרשים; ג) הגשת תכנית בינוי בהתאם לסעיף  16בהוראות
תכנית אפ/במ ;2010/ד) קווי בניין; ה) הגדרת הוראות פיתוח
מחייבות; ו) קביעת הנחיות מפורטות לעיצוב המרחב הציבורי,
גדרות ,תשתיות וחניות ,בהתאם לסעיף  11בהוראות תכנית
אפ/במ 2010/במטרה ליצור שכונת מגורים בעלי מאפיינים
אחידים המשתלבים וממשיכים את אופי השכונה הקיימת
ומחזקים אותה; ז) איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין ,טל' .03-9007289
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז ,קריית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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  30ימים 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 -8.30
 ,12.00ביום ג' בשעות  ,18.00-16.00טל' .03-9053111

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,כפר
אריה ,רח' רבי מאיר  - 20-17גוש  ,5416חלקה  6בשלמותה.

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

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקה ל– 9מגרשים ,מ– 8יח"ד
ל– 9יח"ד בלא שינוי בזכויות הבנייה המותרות; ב) קביעת
גודל מינימלי בשטח של  330מ"ר; ג) קביעת קווי בניין.

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

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 ,"14/3/22/1/שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ.3/22/1/

(" )2תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"12/29/1/שינוי לתכניות
מיתאר רצ ,2/29/1/רצ/2/29/1/א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נוה
חוף ,רח' אחי מזנק  - 39 ,37גוש  ,2709חלקה  99בשלמותה.

מטרת התכנית :שינוי קווי בניין בבית קיים.

עיקרי הוראות התכנית :תיקון נספח הבינוי באופן שיאפשר
את הגבהת גג הרעפים מ– 9.5מ' ל– 10.5מ'.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין :צפוני מ– 5מ'
ל– 4.35מ' ,דרומי מ– 3מ' ל– 1.50מ' ומזרחי בהתאם לנספח
הבינוי.

(" )3תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"1/28/50/1/שינוי לתכנית
ממ.8005/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2010ובילקוט הפרסומים  ,6126התש"ע ,עמ' .4489

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רח' הברושים  -גוש  ,3628חלקה  10בשלמותה.

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.

עיקרי הוראות התכנית :א) הסדרת חלוקה למגרשים
והגדרת זכויות בלא שינוי בשטחי הבנייה; ב) קביעת זיקת
הנאה למעבר תשתיות ומיגון אקוסטי לאורך דרך המכבים,
על ידי )1 :חלוקה למגרשים;  )2קביעת קווי בניין;  )3קביעת
זיקת הנאה למעבר רכב ,הולכי רגל ותשתיות בין מגרשים
 10/4ו– )4 ;10/1קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות ומיגון
אקוסטי לאורך רכב המכבים (כמסומן בתשריט).
(" )4תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,"35/114/שינוי לתכניות רצ,1/1/
רצ.3/114/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח' צבי
פרנק  - 9 ,7גוש  ,3939חלקות  68 ,67בשלמותן.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
בניין בן  8קומות על קומת עמודים 14 ,יח"ד ,תוך איחוד
חלקות ,תוספת  6יח"ד ותוספת  11%שטח עיקרי ,על ידי:
א) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לחלקות ;68 ,67
ב) תוספת קומות ,מ– 4ל– 8קומות על עמודים בלא שינוי
בזכויות הבנייה; ג) תוספת  6יח"ד מ– 8יח"ד ל– 14יח"ד;
ד) תוספת  5%בעבור  2קומות נוספות 6% ,בעבור תכנון;
ה) שינוי קו בניין אחורי מ– 5מ' ל– 4.05מ'.
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.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' רע/מק ,"463/שינוי וכפיפות לתכנית
רע ,322/1/בהתאם לתכניות רע/292/1/א ,רע/מק/284/1/ב,
רע/מק.400/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,מצפון  -רח'
רבן גמליאל ,ממערב  -רח' אלפסי  -גוש  ,7654ח"ח .330
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איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/
מק ,"316/1/7/שינוי לתכנית מש/5/644/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסואה  -גוש ,7861
ח"ח .42
עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בניין מערבי מ– 5מ'
ל– 2מ'; ב) הקטנת קו בניין דרומי מ– 3מ' ל– 2.60מ'; ג) 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 לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,קלנסווה
 .42837העתק 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 מזרח השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מש/מק ,"124/1-8/שינוי לתכנית מש/במ.1001/1-8/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זמר  -גוש  ,8656ח"ח .3
עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בניין בכל הצדדים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2010ובילקוט הפרסומים  ,6088התש"ע ,עמ' .2978
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837ובמשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח 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 ,"5/2025/שינוי לתכנית גז/במ.2025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית דגן  -גוש ,6076
חלקות  ;321-318 ,315-308 ,304 ,303 ,300-242גוש  ,6077חלקות
.104-102 ,100-68
מטרת התכנית :שינוי בינוי וקו בניין לתוספת מעליות,
והגדלת חדרים על הגג בשכונת מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין קדמי מ– 4מ'
ל– 3.25מ' לבניית מעלית בלבד; ב) תוספת בנייה לכל שימוש
אחר תהיה בקו בניין קדמי  4מ'; ג) שינוי בקו בניין אחורי מ– 5מ'
ל– 3.65מ' לבניית מעלית בלבד; ד) כל תוספת בנייה לכל שימוש
אחר תהיה בקו בניין אחורי  5מ' בקומת קרקע ,בקומה א'  4מ';
ה) העברת שטח עיקרי לחדר על הגג על חשבון שטח עיקרי
בקומות (בלא תוספת שטחים עיקריים); ו) תוספת מעליות על
חשבון שטחים עיקריים בקומות.
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
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

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

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

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

(" )1תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"1/16283/שינוי לתכנית
ג.16283/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15031
חלקי ,חלקה  31בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנייה אחורי וצדי.
(" )2תכנית מפורטת מס' טה/מק ,"11/12662/שינוי לתכניות
ג ,12662/ג.287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש 15062
חלקי ,חלקה .105
עיקרי הוראות התכנית :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 טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה ,טל'
 .04-6739526העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,נצרת עילית ,טל' .04-6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' יק,"41/9680/
שינוי לתכנית ג.9680/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית -
גושים  12742-12740בשלמותם; שטח התכנית 535,780 :מ"ר.
מטרת תכנית ועיקרי הוראותיה :פירוט הגדרות והנחיות
לפיתוח ולעיצוב אדריכלי בכל תחום שכונת שער הגיא ,שינוי
ותוספות לתכנית ג.9680/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1טל'
 ,04-9596095פקס'  ,04-9591668דוא"לvaada@yoqneam. :
 .org.ilהעתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,17580
ח"ח  ;2גוש  ,17825חלקות  ;204-4גוש  ,17826חלקות  ;91-7גוש
 ,17827חלקות .149-140 ,138 ,135 ,134 ,119-73 ,70-16 ,14 ,7

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

עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת דרך בתוואי המאושר
בתכנית בת–תוקף; ב) איחוד וחלוקה.

(" )1תכנית מפורטת מס' מע/מק ,"62/6539/שינוי לתכניות
ג ,6539/ג ,9305/שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח למבני
ציבור ולהפך ,בלא שינוי בשטחים.

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 נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  .04-6459203המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל' .04-6508508

(" )2תכנית מפורטת מס' מעמק ,"32/10272/הסדרת שביל
להולכי רגל.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עלי סלאם
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11098ח"ח .144 ,139
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :א) איחוד וחלוקה
לייעודים; ב) שינוי קו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.2.2012ובילקוט הפרסומים  ,6399התשע"ב ,עמ' .3312

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,11084חלקה  35בשלמותה ,ח"ח  ;8-6גוש  ,11450חלקות
 83 ,82 ,80 ,76-72 ,67 ,66 ,52-48 ,29-15 ,12-9בשלמותן;
גוש  ,11495חלקות  109 ,11בשלמותן ,ח"ח  ;62 ,49 ,45גוש
 ,12330חלקות 50 ,48 ,43 ,41 ,22 ,21 ,11 ,3 ,2
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :הסדרת שביל להולכי
רגל לפי תרש"צ ולפי מפ"י שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002ובילקוט הפרסומים ,התשס"ג ,עמ' .896
(" )3תכנית מפורטת מס' יק ,"01/17538/שינוי קו בניין במגרש
 ,106/2חב' דורסל ,שינוי לתכנית גנ.17538/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש
 ,12330חלקה  50בשלמותה; מגרשים 106/2 ,102 :בשלמותם;
שטח התכנית 3,080 :מ"ר.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :שינוי קו בניין בחלק
מהמגרש ובהתייחס לקומת הכניסה בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.4.2012ובילקוט הפרסומים  ,6423התשס"ב ,עמ' .6423
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1טל' ,04-9596095
פקס'  ,04-9591668דוא"ל ,vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית הממשלה,
נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עירית טלמור
מהנדסת העיר יקנעם עילית
מרחב תכנון מקומי נצרת

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' נע/מק/ג ,"1/6076/שינוי לתכנית ג.6076/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית ,רח'
עירית  -גוש  ,17746חלקה .103
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מספר יח"ד.
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 נצרת עילית ,רח' גלבוע  ,16נצרת עילית ,17682
טל' .04-6478829
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שמעון גפסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
נצ/מק ,"1173/שינוי לתכניות ג ,4952/ג ,10701/ג ,9914/ג,392/
ג ,2634/ג ,16012/ג ,11810/ג ,18951/נצ/מק.1146/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
צפ/מק ,"57/הגדלת מס' יח"ד מ– 1יח"ד ל– 2יח"ד בנוף כנרת,
גוש .13532
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ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת  -גוש ,13532
חלקה  22בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת מס' יח"ד מ– 1ל– 2יחידות
דיור למגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2012ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב ,עמ' .3892
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,רח' ירושלים  ,50צפת ,טל' ,04-6927465
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,קריית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אילן שוחט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גא/
מק ,"29/11/הקטנת קווי בניין בשפרעם ,שינוי לתכנית ג.10567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10262
ח"ח  ;10גוש  ,10265ח"ח  ;31שטח התכנית 963.000 :מ"ר.
מטרת התכנית :הקטנת קווי בניין בשפרעם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.12.2011ובילקוט הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ' .763
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' ,04-9502021
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,ת"ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר שינויים בתכנית מס' ג5516/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לתקנה  13לתקנות התכנון
והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכנית ובהיתרים),
התשנ"ו ,1993-כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל
המזרחי ,החליטה בישיבתה מיום  ,24.5.2012להוסיף שטחי
שירות בהתאם לתקנה  13לתקנות התכנון והבנייה לתכנית
מיתאר ג ,5516/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים ( 4405התשנ"ו) ,עמ'  ,3105כמפורט להלן:
א .באזור מגורים א' ,מגורים ב' ומגורים משולב להוסיף 10%
שטחי שירות בקומת קרקע/קומת מרתף/קומת עמודים
מפולשת ,להוסיף  6%שטחי שירות בכל קומת מגורים
נוספת.
ב .באזור לבנייני ציבור להוסיף  10%שטח שירות לכל קומה.
צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל העליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק,"249/
שינוי לתכנית ג ,16267/כפיפות לתכנית ג.13003/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר הירדן  -גוש
 ,13466חלקה  81בשלמותה ,ח"ח .108 ,82
מטרת התכנית :א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה; ב) שינוי
קווי בניין הקבועים בתכנית ג ;16267/ג) שינוי חלוקת שטחי
הבנייה; ד) שינוי גודל מגרש מינימלי.
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
הגליל העליון ,ד"נ גליל עליון  ,12100טל'  .04-6816373העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,טל' .04-6508503
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"02/12698/שינוי לתכנית
ג.12698/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהלל  -גוש ,17187
חלקה  31בשלמותה; גוש  ,17188ח"ח .12
עיקרי הוראות התכנית :א) פיצול מגרש המגורים בנחלה
בלא שינוי ייעוד וזכויות בנייה; ב) שינוי בקווי בניין
בהתאם למצב קיים.
(" )2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"05/13136/שינוי לתכנית מק/
יז.01/13136/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין דור  -גוש ,17048
ח"ח .30
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בניין לפי מצב קיים;
ב) הגדלת תכסית מ– 160מ"ר ל– 185מ"ר.
(" )3תכנית מפורטת מס' מק/יז ,"08/9327/שינוי לתכנית
ג.9327/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ הסוללים -
גוש  ,17593ח"ח .12
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עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בניין צדי ואחורי
במגרש  ,79קיבוץ הסוללים; ב) שינוי בהוראות בינוי בדבר
בניית סטודיו לאמנות בנפרד ממבנה המגורים ובחלק
האחורי של המגרש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,טל'  .04-6520038העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,משרד הפנים,
נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מק/יז ,"04/12412/שינוי לתכנית ג.12412/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגידו  -גוש ,20279
ח"ח .8 ,7
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא  -גוש
 ,19425ח"ח .81
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.
(" )3תכנית מפורטת מס' גלג ,"25/12/9354/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג.9354/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19284
ח"ח .16 ,15
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בתכסית קרקע מ–36%
ל– ;54%ב) שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.
(" )4תכנית מפורטת מס' גלג ,"55/11/12049/שינוי לתכניות
ג ,12049/גלג ,47/07/12049/גלג.75/08/12049/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גושים/
חלקות (ישנים) לתכנית :גוש  ,19270ח"ח  ;78 ,2 ,1גוש
 ,19290ח"ח  ;131 ,41 ,40גוש  ,19291ח"ח  ;13-11 ,8גושים/
חלקות (חדשים) לתכנית :גוש  ,21130חלקות 53 ,50 ,41
בשלמותן ,ח"ח  ;185 ,156 ,49מגרשיםC47 ,B47 ,A47 ,207 :
בשלמותם מתכנית גלג.75/08/12049/
עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה חדשה בלא
הסכמת הבעלים; ב) שינוי גודל מגרש מינימלי ()A47
מ– 522מ"ר למגרש  412בשטח  521מ"ר; ב) שינוי גודל מגרש
מינימלי ( )C47מ– 836מ"ר למגרש  410בשטח  587מ"ר.
(" )5תכנית מפורטת מס' גלג ,"12/11/12906/שינוי לתכניות
ג ,12906/ג ,6386/ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19320
ח"ח .82

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.6.2011ובילקוט הפרסומים  ,6264התשע"א ,עמ' .5416

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6429660ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים

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 לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין ,טל' .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:
(" )1תכנית מפורטת מס' גלג ,"18/12/13/06/שינוי לתכניות
ג ,12460/גלג.13/06/12460/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סכנין  -גוש ,19322
חלקה  349בשלמותה ,ח"ח  ;49 ,13מגרש  B237בשלמותו
מתכנית גלג.13/06/12460/
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט.
(" )2תכנית מפורטת מס' גלג ,"27/12/3492/שינוי לתכניות
ג ,12908/ג ,15132/ג.3492/
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
ת"ע 60422-05-12
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה.
והמבקשת :גונל קרונוול ,בעלת דרכון שוודי מס' ,45340418
ע"י ב"כ עו"ד חנה פיש ו/או עמית חקין ,מבית רון ,רח' אחוזה
 ,142רעננה  ,43300טל'  ,09-7480478פקס' .09-7480479

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

הודעה

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת ,פנתה אל בית המשפט לענייני
משפחה בכפר סבא ,בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות
השואה המפורטים להלן:

להווי ידוע כי ביום  14.6.2012פנו המבקשים הנ"ל אל בית
המשפט לענייני משפחה בכפר סבא ,בבקשה להצהיר על מותו
של הנעדר דרור אפוטה.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

			

יהונתן אפפלו ,עו"ד

לסלו איזק
שנת לידתו ומקום לידתו.Glod, Transylvania ,1890 :

			

בא כוח המבקשים

טרז פרידמן (איזק)
שנת הלידה ומקום הלידה.Kaczko, Transylvania ,1896 :

ה"מ 76/11

מויסי איזק
שנת לידתו ומקום לידתוDes, Somes, Transylvania, 1927 :
.Romania

בעניין :הצהרת מותם של שמואל פרוינד ,הלנה פרוינד,
זיגמוש (זיגמונד) פרוינד ,צלאל ( )calelפרוינד ,מריה (נעמי
מינדלה) פרוינד ,ברנרד פרוינד ,אנה (חנה) פרוינד ,הלינקה
פרוינד ,מוטק (מרדכי) פרוינד ,הניה פרוינד( Dzidzius ,יהודה
מאיר) פרוינד ,רות (ריטה) פרוינד( Szolek ,שאול) פרוינד ,אידה
פרוינד.

ינטי איזק
שנת הלידה ומקום הלידהDes, Somes, Transylvania, 1932 :
 ,Romaniaנספתה בגיל .12

הודעה

סילביה איזק
שנת לידתה ומקום לידתהDes, Somes, Transylvania, 1930 :
 ,Romaniaנספתה בגיל .14

שנת מותם ומקום מותם ,1944 :אושוויץ.
מקום מגוריהם הידוע והאחרוןDes, Somes, Transylvania, :
.Romania
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר:
המבקשת ,גונל קרונוול ,בעלת דרכון שוודי מס' ,45340418
.Vinbarsvagen 15, 26375 Nyhamnslage, Sweden
כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה הנ"ל,
מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ובין בעל פה
לפני בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב והמרכז,
וכל אדם מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב והמרכז ,אם בעצמו
ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור הצהרה
בשבועה שניתנה על ידו שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
			

עמית חקין ,עו"ד

			

בא כוח המבקשת

בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
ת"ע 26342-06-12

ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ד באב התשע"א (14
באוגוסט  ,)2011הגיש ד"ר רומן פרוינד מסטוקהולם ,שוודיה,
בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם
של הנ"ל ,נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד

			

מרכזת ועדת ערר
ה"מ 89/12

בעניין :הצהרת מותם של הרמינה אלזה גלדטקה ואדולף
גלדטקה.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות (סדרי
הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ל' בניסן התשע"ב ( 22באפריל
 ,)2012הגישו איתן ודברת מירון ,מרח' שלמה המלך  ,74תל
אביב ,בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם
של הנ"ל ,נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד

			

מרכזת ועדת ערר

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנעדר דרור אפוטה,
והמבקשים :רעות אופק (אפוטה) ,דורון אפוטה ושמעון
אפוטה ,ע"י ב"כ עו"ד יהונתן אפללו ,מרח' גיבורי ישראל ,24
ת"ד  ,8681נתניה.

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

ה"מ 91/12
בעניין :הצהרת מותם של סלומון הכהן ,רודולף הכהן ,מקס
הכהן ,אברהם הכהן ,אנה הכהן ,מוריץ הכהן ,רחל הכהן ,שרה
הכהן ,רבקה הכהן ,אסתר דה–לה–בלה ,יוסף הכהן ,אלפרד
הכהן ,רפאל הכהן ,הרטוג דה ברואין.
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הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות
מוות (סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ח באב
התשע"ב ( 6באוגוסט  ,)2012הגיש ראובן הכהן ע"י ב"כ
עו"ד אילה פולק-משה ,מרח' ויצמן  ,24כפר סבא ,בקשה
לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם
של סלומון הכהן ,רודולף הכהן ,מקס הכהן ,אברהם הכהן ,אנה
הכהן ,מוריץ הכהן ,רחל הכהן ,שרה הכהן ,רבקה הכהן ,אסתר
דה–לה–בלה ,יוסף הכהן ,אלפרד הכהן ,רפאל הכהן והרטוג דה
ברואין נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 31070-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ריל האוזינג בע"מ ,ח"פ .51-403773-8
והמבקשת :יהודית סינגר ,ע"י ב"כ עו"ד יריב שי ישינובסקי,
ממשרד עו"ד י .זלצמן ,גילת ,קנולר ,גראוס ,סלומון ושות' ,מרח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,16.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.11.2012בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,וזאת לא יאוחר משבעה
ימים לפני מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יריב שי ישינובסקי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 16778-11-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גוהר ראובן-חזן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 47517-03-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פיוניר ביזנס גרופ בע"מ.
והמבקשות :חיה רייטן ,ת"ז  ,051759348רחל גולדברג ,ת"ז
 ,0090377722וחברת פעמי מגדל בע"מ ,ח"פ  ,51-218527-3ע"י ב"כ
עו"ד חן ויינשטיין ,מרח' יבנה  ,30תל אביב ,טל' .03-6916600
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,27.3.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.10.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,22.10.2012בשעה .17.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן ויינשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 997-04-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קריסטל טיים ( )1986בע"מ ,ח"פ
.51-111651-9
והמבקשת :חברת פדני תכשיטנים בע"מ ,ח"פ ,51-036592-7
ע"י ב"כ עו"ד עדי סייג ,ממשרד טישמן ,פריצקי ,לוין ,צדוק ושות'
 משרד עורכי דין ,רח' הארבעה  ,10תל אביב ,טל' ,03-5620563פקס' .03-5620565

ובעניין פירוק חברת יובל אורון פרוייקטים בע"מ ,ח"פ
.51-367649-4

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,1.4.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,30.10.2012בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,9.11.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,5.2.2013בשעה .9.00

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

והמבקשים :דן גליק ואחרים ,ע"י ב"כ עו"ד גוהר ראובן-חזן,
מרח' טלר  ,15רחובות  ,76444טל'  ,08-9460259פקס' .08-9315572
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ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי סייג ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 22360-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 35317-05-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קרן אור חברה להפקות בע"מ ,ח"פ
.51-386180-7
והמבקשים :טלי צוקר ומיכל שרטר ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל,
מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,7.5.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,13.11.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .29.10.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ובעניין פירוק חברת בלנקו הפקות בע"מ ,ח"פ .51-340834-4
והמבקשת :ציפורה נדב ,ת"ז  ,02771534עובדת החברה ,ע"י
ב"כ עו"ד חנה פורת ו/או אח' ,מרח' דרך מנחם בגין  ,12רמת גן
 ,52521טל'  ,03-6122111פקס' .03-6122119
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.11.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .14.11.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חנה פורת ,עו"ד
באת כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 26018-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8934-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רג'נוסל מעבדות בע"מ ,ח"פ ..51-437894-2
והמבקשים :יעל רוזן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.11.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .13.11.2012

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

ובעניין פירוק חברת דאבל קיי מוצרי דלק ( )1996בע"מ.
והמבקש :אולג אייזיקוביץ ,ע"י ב"כ עו"ד רפי שפירא ממשרד
א' אברמזון ושות' ,עורכי דין ,מרח' ביתר  ,2ירושלים .93386
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.11.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  8.30ביום
.21.11.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רפי שפירא ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30953-07-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת או סי איי פתרונות חוויתיים בע"מ ,ח"פ
.51-389944-3
והמבקשת :חיית סקורניק-לוי ,ת"ז  ,032118424ע"י ב"כ עו"ד
אורן הראל ואח' ,רח' אחד העם  ,35תל אביב .65202

פר"ק 43028-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מנחם קיהל בע"מ.
והמבקשים :סמיון זלזניאק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד דמיטרי
בקסנסקי ,רישיון מס'  ,30059מרח' תרמ"ב  ,5ראשון לציון ,טל' 03-
 ,9563676נייד  ,050-4662165פקס' .03-9500929

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.11.2012בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.12.2012בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.11.2012

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 9.00
ביום .1.12.2012

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

אורן הראל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

דמיטרי בקסנסקי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 33431-07-12

פר"ק 1245-08-12

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

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

ובעניין פירוק חברת רוטל קונספט ישראל בע"מ ,ח"פ
.51-370631-7

ובעניין פירוק חברת קייטסרפינג אייץ' טו או איקס בע"מ,
ח"פ .51-381600-9

והמבקש :עו"ד אורן הראל בתפקידו כנאמן לנכסי רונן
ישראל ,ת"ז ( 058122086בפש"ר) ,ע"י ב"כ עו"ד אורן הראל ואח',
רח' אחד העם  ,35תל אביב .65202

והמבקשת :חגית עוז ,ת"ז  ,034952218ע"י ב"כ עו"ד אמיר זנדר
ממשרד אמיר זנדר  -עורכי דין ,מדרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול,
תל–אביב-יפו  ,67137טל'  ,03-5757516פקס' .03-5289000

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.11.2012בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.8.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.12.2012בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.11.2012

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 17.00
ביום .27.11.2012

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

אורן הראל ,עו"ד
בא כוח המבקש
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אמיר זנדר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 40989-07-12

פר"ק 17340-07-12

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

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

ובעניין פירוק חברת "סיפרי" שיווק ציוד משרדי האומנות
בע"מ ,ח"פ .51-376863-0

ובעניין פירוק חברת פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ ,ח"פ
.51-361186-3

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול ,ממשרד יעקב אמסטר ושות' ,עורכי דין ,מרח' יפו ,216
ירושלים  ,94383ועו"ד יונה שהרבני.

והמבקש :רו"ח חן ברדיצ'ב ,המפרק הזמני ,מרח' הבונים ,12
רמת גן .52462

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,31.10.2012בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 9.30
ביום .17.10.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד יונה שהרבני ,עו"ד
באי כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22337-06-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת "טרה ויטה" בע"מ ,ח"פ .51-342581-9
והמבקשים :יעל רוזן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-424987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.12.2012בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.12.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2012בשעה .12.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  12.00ביום
.23.10.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן ברדיצ'ב ,רו"ח
המפרק הזמני

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
יופינט יזמות ופיתוח עסקי בע"מ
(ח"פ )51-424294-0
(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  ,16.10.2012בשעה  ,10.00ברח' דרך עכו ,140
מרכז צבר ,קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפיק חמאדי ,עו"ד ,מפרק

נגה אל ניהול בע"מ
(ח"פ )51-349720-6
(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  ,15.10.2012בשעה  ,12.00ברח' מירון  ,4ראש
העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל יוסף ,מפרק

6457

אפא אימפורט אקספורט דיאמונדס בע"מ
(ח"פ )51-240805-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,9.00ברח' בצלאל  ,52רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום פפיר ,מפרק

או .אמ .איי .אופריישונס מנג'מנט אינטרנשיונל
ישראל בע"מ
(ח"פ )51-238508-9
(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  ,23.10.2012בשעה  ,10.00במשרדי ,CM2H HILL
בכתובת Elms House, 43 Brook Green, London, United
 ,Kingdom W6 7EF.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

שלום פפיר אחזקות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-194975-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,9.00ברח' בצלאל  ,52רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום פפיר ,מפרק

אימפקס בע"מ

טריידנט מייקרוסיסטמס (חיפה) בע"מ
(ח"פ )51-233987-0
(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  ,7.11.2012בשעה  ,11.00במשרדי ,Microsystems. Trident
 ,Inc.בכתובת 5201 Great America Parkway, Suite 320, Santa
 ,Clara, CA 95054-1140, U.S.A.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

אקסקיוטיב קומפיוטר סיסטמס בע"מ

(ח"פ )51-229086-7
(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  ,20.10.2012בשעה  ,10.00ברח' יעקב דורי
 ,6נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן טולידאנו ,מפרקת

א .פומי בע"מ

(ח"פ )51-149449-4
(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  ,30.10.2012בשעה  ,14.00במשרד עורכי דין
כהן ,סגלוב ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,33מגדל התאומים  ,1קומה
 ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון כהן ,עו"ד ,מפרק

ג'קי צבי ניהול וייזום בע"מ

(ח"פ )51-360275-5
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-379754-8
(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  ,21.10.2012בשעה  ,10.30ברח' אחד העם
 ,9תל 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  ,1.11.2012בשעה  ,11.00בדרך מנחם בגין
 ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים בובליל ,מפרק

נוריאל אור ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

6458

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

כתף מבנים חברה להנדסה ובניה בע"מ

אפגייט אי.טי  2003בע"מ

(ח"פ )51-240343-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-336880-3
(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  ,2.11.2012בשעה  ,9.00ברח' חלוצי התעשיה
 ,114מפרץ חיפה ,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  ,5.11.2012בשעה  ,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.

עודד פינקלשטיין ,מפרק

אבי גולדברג ,מפרק

ארד המפרץ בע"מ

האוניברסיטה הפתוחה (חל"צ)

(ח"פ )51-164374-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-068652-0
(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  ,2.11.2012בשעה  ,9.00ברח' חלוצי התעשיה
 ,114מפרץ חיפה ,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  ,14.11.2012בשעה  ,11.00בקמפוס האוניברסיטה
הפתוחה ברעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד פינקלשטיין ,מפרק

מאיר שמגר ,מפרק

אלדור נכסים והשקעות בע"מ

נשר מעליות בע"מ

(ח"פ )51-173527-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-357003-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.11.2012בשעה  ,11.00אצל פארם-אפ
שיווק ( )1966בע"מ ,רח' המעיין  ,55מודיעין ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רן לאור ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.11.2012בשעה  ,10.00ברח' יעקב מכלוף
 ,59בית שאן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מרדכי ,עו"ד ,מפרק

רפיד-סופט בע"מ

יאפ (א.צ  )1998בע"מ
(ח"פ )51-260080-0
(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  ,4.11.2012בשעה  ,11.00אצל פארם-אפ
שיווק ( )1966בע"מ ,רח' המעיין  ,55מודיעין ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

(ח"פ )51-260111-3
(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  ,2.12.2012בשעה  ,9.00ברח' בן גוריון  ,7דירה
 ,7אבן יהודה  ,40500לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל גילאור ,מפרק

רן לאור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

6459

סיגנטור טכנולוגיות תעופה בע"מ
(ח"פ )51-406522-6
(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  ,1.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל שיין ,מרח' הרב אשי
 ,7תל 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.
דניאל שיין ,מפרק

אי .בי .שרותי ספורט בע"מ
(ח"פ )51-371755-3
(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  ,9.9.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס בנישטי ,ת"ז
 ,028551653מרח' יוסף  ,4/3נתניה ,למפרק החברה.
עמוס בנישטי ,מפרק

פרסטיג' וויאג' בע"מ
(ח"פ )51-395408-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה סימקין,015187131 ,
מרח' בצלאל  ,1תל אביב ,למפרקת החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חנן פלדמוס ,עו"ד ,מפרק

נ.א .איגור חברה לעבודות אינסטלציה סניטרית בע"מ
(ח"פ )51-227972-0
(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  ,26.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוסטיסלב אדלשטיין,
משד' הרצל  ,1משרד 511א ,אשדוד  ,77454למפרק 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.
רוסטיסלב אדלשטיין ,עו"ד ,מפרק

מגם מיכון תעשיות בע"מ
(ח"פ )52-003640-1
(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  ,26.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שגיא ,ת"ז ,003861713
מרח' לח"י  ,5הרצליה ,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.
זאב שגיא ,מפרק

דבורה סימקין ,מפרקת

אלוני  -חץ חיתום ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-188105-4
(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  ,22.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנן פלדמוס ,אצל
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
למפרק החברה.

___________

תיקוני טעויות דפוס
( )1במינוי מועצה לעבודות הנדסה בנאיות לפי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-שפורסם
בילקוט הפרסומים  ,6459התשע"ב ,עמ'  ,5786ברשימת
אנשי הציבור ,בפסקה ( ,)4במקום "יואב פרידמן" צריך
להיות "זאב פרידמן".
(חמ )3-485
( )2באצילת סמכויות לפי חוק–יסוד :הממשלה ,לעניין חוק
שירות התעסוקה ,התשי"ט ,1959-שפורסמה בילקוט
הפרסומים  6454התשע"ב ,עמ'  ,5600במקום "שלי כהן
סבג" צריך להיות "שלי כהן סבן".

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
ילקוט הפרסומים  ,6473כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,
						
6460
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