רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ב באלול התשע"ד

6871
עמוד

 7בספטמבר 2014
עמוד

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הממשלה 7890 ...............

מינוי חברה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה 7891 ..

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) 7890 .................................................................

הוספת רופא לרשימת רופאים לפי חוק שחרור על–תנאי
ממאסר 7891 ......................................................................................

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור לפי חוק הנכים
(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים7890 ................

מינוי פקידי גבייה וממונים על הגבייה לפי פקודת
המסים (גבייה)7892 .......................................................................
הודעה על תפיסת טובין וחילוטם לפי חוק מס ערך
מוסף 7892 .........................................................................................
הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 7893 .......
הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק
כלב ברצועה 7895 ..........................................................................
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 7896 .........................
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 7896 ...................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 7900 .........................................
הודעות מאת הציבור 7913 ..................................................................

מינוי יושבי ראש וחברה לוועדת ערר לפי חוק מיסוי
מקרקעין (שבח ורכישה)7890 .....................................................
מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים לפי חוק הנוער
(שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) 7891 .........................................
הודעה על מינוי נציגי זכאים בוועדה למתן סיוע לפנים
משורת הדין לפי חוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום)7891 .............................................
מינוי פקחים לפי חוק הכניסה לישראל 7891 ................................

הודעה על העברת סמכויות

תוקף המינוי לשלוש שנים.

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

י"ב בתמוז התשע"ד ( 10ביולי )2014
(חמ -3-323ה)2

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף
(31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,2החליטה הממשלה להעביר את
הסמכויות המוקנות לראש הממשלה לפי פקודת הנישואין
והגירושין (רישום) ,3למעט בכל הנוגע לעדות הלא יהודיות,
לפי המפורט להלן:
( )1לשר לשירותי דת  -את הסמכויות הנוגעות לנישואין;
( )2לשרת המשפטים  -את הסמכויות הנוגעות לגירושין.
העברת הסמכויות הובאה לאישור הכנסת ביום ט"ז בתמוז
התשע"ד ( 14ביולי .)2014
י"ז בתמוז התשע"ד ( 15ביולי )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;876ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;29י"פ התשס"ד,
עמ' .1642

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-מתפרסמים בזה שמות
המועמדים לרשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (,)1
שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
עורך דין בנימין בן סימון
עורכת דין ליאורה וינשטיין
עורך דין אופיר יחזקאל
י"ב באלול התשע"ד ( 7בספטמבר )2014
(חמ -3-1803ה)1
1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2870התשס"ז ,עמ' .882

ציפי לבני
שרת המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשנ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,אני ממנה את אורית
וינשטיין ,שופטת של בית משפט מחוזי ,ליושבת ראש ועדת
ערר לפי סעיף  88לחוק ,במחוז חיפה.
כ"ח בסיוון התשע"ד ( 26ביוני )2014
(חמ -3-324ה)1

1

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשנ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות
עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את רות אליעז,
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושבת ראש ועדת ערר
לעניין סעיף  88לחוק ,במחוז תל אביב.3
תוקף המינוי לשנה מיום א' באלול התשע"ד ( 27באוגוסט
.)2014
י"ב בתמוז התשע"ד ( 10ביולי )2014
(חמ -3-324ה)1

1
2
3

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור

1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .20
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ' .45
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ד ,עמ' .286

מינוי חברה לוועדות ערר

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]( 1להלן  -החוק) ,ולפי
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהתייעצות
עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,31984-אני ממנה את אברהם קסירר,
שופט בקצבה של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת ערעור
לפי החוק ,במחוז תל אביב.

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ' .45

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשנ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,אני ממנה את לאה
מרגלית ,לחברה בוועדות ערר לעניין סעיף  88לחוק ,במחוזות
תל אביב וירושלים.
תוקף המינוי לשנתיים.
ב' באב התשע"ד ( 29ביולי )2014
(חמ -3-324ה)1

1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ' .45

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

		
אייזרמן אלכסיי

שמעון לירן

לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-

		
ג'אורי רענן

אביטבול סיון

בתוקף סמכותי לפי סעיף (35ב) לחוק הנוער (שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את דליה קרן ,שופטת
בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים.

		
אברהם חני

עשהאל ארז

		
הנו איהב

שיניאבסקי אלכסנדר

		
באוקט מלקו

זריהון סמואל

		
אסיג אורי

כודאדה רועי

תוקף המינוי לשנתיים.

		
לוי סנדי

מרדר שי

ט' בתמוז התשע"ד ( 7ביולי )2014
(חמ )3-1191

		
מנחם יעל

סהאיאן בועז

		
זוזוט נאור

סריבמן אוריאל

		
אביזוב ארקדי

הנו ראני

		
קוזלוב ברברה

קורנייב אלכסנדרה

		
דמסה לאיו

טלקר רינה

1
2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;134התשס"ח ,עמ' .688
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על מינוי נציגי זכאים בוועדה למתן סיוע
לפנים משורת הדין
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י1950-

		
בטיטו ישראל

סבהט חרות

		
עטילה שאדי

דוידוב בנימין

		
פרג'י שי

נחשון נאור

		
וורקנך אטירסאו

עקנין דנאל

		
אנדאייהו אלמנאו

רדה אברמוב.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 35א(ד) לחוק
משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,11950-ובהתאם לסעיף (26ג) לחוק משפחות חיילים
שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התשע"ד ,22014-מיניתי
		
את הרשומים מטה לחברי הוועדה לפנים משורת הדין( 3להלן
 -הוועדה):

ז' באב התשע"ד ( 3באוגוסט )2014
(חמ -3-284ה)3

( )1אלעד רוזנבלט ,לנציג אלמנות ויתומי צה"ל ,לעניין דיוני
הוועדה לגבי בקשות של אלמנות ויתומים;
( )2מרקו ברקוביץ ,לנציג ההורים השכולים ,לעניין דיוני
הוועדה לגבי בקשות של הורים שכולים.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
כ"ה בתמוז התשע"ד ( 23ביולי )2014
(חמ )3-4883
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
1
2
3

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשע"ד ,עמ' .186
י"פ התשע"ב ,עמ' .2038

גדעון סער
שר הפנים

מינוי חברה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה
לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק שיקום נכי נפש בקהילה,
התש"ס ,12000-אני ממנה את נילי ויצמן ,עובדת המוסד
לביטוח לאומי ,נציגת המוסד לביטוח לאומי ,לחברה במועצה
הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה במקומה של ענבר דוד.2
א' באב התשע"ד ( 28ביולי )2014
(חמ )3-3105
יעל גרמן
שרת הבריאות
1
2

ס"ח התש"ס ,עמ' .231
י"פ התשע"ד ,עמ' .5668

מינוי פקחים

הוספת רופא לרשימת רופאים

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ד(א) לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובדי רשות
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המופיעים ברשימה להלן,
לפקחים לעניין החוק:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ה) לחוק שחרור על תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-אני מוסיף לרשימת הרופאים 2את ד"ר
דמיטרי קלוצקי ,מ"ר .1-33267

		
מילנר זאב

ברקאי אורי

		
גרוס אביעד

דורה משה

י"ח בתמוז התשע"ד ( 16ביולי )2014
(חמ )3-3143
1

1

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

2

ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ז ,עמ' .36
י"פ התשע"ד ,עמ'  32ועמ' .1851

7891

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את המנהל הכללי של עיריית באקה
אלגרבייה (להלן  -העירייה) ,מוחמד אבו פרחי ,לפקיד גבייה,
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג,31992-
וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ,לצורך
גבייתם של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת
העירייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן -
חוק העונשין) ,ולצורך גבייתם של קנסות כמשמעותם בסעיף 70
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירות משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,51982-
המגיעים לעירייה על פי דין ,וכן לעניין גבייתם לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( ,61985-להלן  -חוק
העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
1

כ"ג באב התשע"ד ( 19באוגוסט )2014
(חמ )3-18

1
2
3
4
5
6

שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית קריית מלאכי (להלן -
העירייה) ,צבי דוידי ,לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-לצורך גביית
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ,לצורך גבייה של
קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק
העונשין) ,ולצורך גבייתם של קנסות כמשמעותם בסעיף 70
לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,51982-
1

1
2
3
4
5
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כ"ג באב התשע"ד ( 19באוגוסט )2014
(חמ )3-18
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
6

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה האזורית תמר (להלן
 המועצה) ,ארז חנון בדש ,לממונה על הגבייה ולפקיד גבייהלצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג,31992-
ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין.
1

כ"ג באב התשע"ד ( 19באוגוסט )2014
(חמ )3-18
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים
1
2
3

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

הודעה על תפיסת טובין וחילוטם
לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-

מינוי ממונה על הגבייה

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

המגיעים לעירייה על פי דין ,וכן לעניין גבייה של קנסות לפי
סעיף  18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן
 חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלולטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה
שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות
המינהליות.

אני מודיע ,בהתאם לסעיף (111ד) לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו( 11975-להלן  -החוק) ,כי הטובין המפורטים להלן (להלן
 הטובין) ,אשר מענו של האדם שממנו נתפסו אינו ידוע ,נתפסולפי סעיף  109לחוק ,ביום ח' בתשרי התשע"ב ( 6באוקטובר )2011
במעבר חיזמה.
אם לא ייתבעו הטובין בתוך שלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו ,יחולטו.
מס' תיק471100377 :
מס' אב"ת355770 :
תיאור הטובין :ספרי לימוד
מקום האחסנה :מחסן נעמן ,אשדוד
מענו של האדם שממנו נתפסו :אינו ידוע.
כ"ט בתמוז התשע"ד ( 27ביולי )2014
(חמ -3-236ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכות
מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום3325 :
מס' הבקשה3432/02 :
שם המבקש :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :שמואל מור ,עולש
הגידול והזן :גיפסנית ,מוריה ()MOREYA
מס' הרישום3326 :
מס' הבקשה3543/03 :
שם המבקש,The Regents of the University of California :
ארצות הברית (על ידי ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Berthold O. Bergh; Gray E. Martin :ארצות הברית
הגידול והזן :אבוקדוUC N FOUR FIVE ,
מס' הרישום3327 :
מס' הבקשה3548/03 :
שם המבקש :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :שמואל מור ,עולש
הגידול והזן :גיפסנית ,הילה ()HILA
מס' הרישום3328 :
מס' הבקשה3681/04 :
שם המבקש :שמואל מור ,עולש
שם המטפח :שמואל מור ,עולש
הגידול והזן :גיפסנית ,סאן מורינו ()SON MORINO
מס' הרישום3329 :
מס' הבקשה3709/05 :
שם המבקש :דנציגר משק פרחים "דן" ,משמר השבעה
שם המטפח :שמואל מור ,עולש
הגידול והזן :גיפסנית ,מור-לאק ()MORE-LUCK
מס' הרישום3330 :
מס' הבקשה3720/05 :
שם המבקש :שמואל מור ,עולש
שם המטפח :שמואל מור ,עולש
הגידול והזן :גיפסנית ,מור-לייט ()MORE-LIGHT
מס' הרישום3332 :
מס' הבקשה4119/08 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPZ07198 ,
מס' הרישום3333 :
מס' הבקשה4121/08 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPP07195 ,
1
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מס' הרישום3334 :
מס' הבקשה4122/08 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPP07196 ,
מס' הרישום3335 :
מס' הבקשה4172/08 :
שם המבקש ,Luribay Business Inc. :פנמה (על ידי ריינהולד
כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Joseph Maranto :ארצות הברית
הגידול והזן :גפןACS V 01 ,
מס' הרישום3336 :
מס' הבקשה4261/10 :
שם המבקש ,Elsner Pac Jungpflanzen GbR :גרמניה (על ידי
ייצוג מטפחי פרחים בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Wilhelm Elsner :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםPACYELL ,
מס' הרישום3337 :
מס' הבקשה4263/10 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Coert Engels :הולנד
הגידול והזן :פלפלSEBRING ,
מס' הרישום3338 :
מס' הבקשה4321/11 :
שם המבקש,The Regents of the University of California :
ארצות הברית (על ידי ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Douglas V. Shaw; Kirk D. Larson :ארצות הברית
הגידול והזן :תות שדהBENICIA ,
מס' הרישום3339 :
מס' הבקשה4325/11 :
שם המבקש :זרעים גדרה בע"מ ,גדרה
שם המטפח :ניר בנימין (בני) ,מכבים-רעות
הגידול והזן :פלפלSMAKVITA ,
מס' הרישום3340 :
מס' הבקשה4333/11 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Franco Vecchio :איטליה
הגידול והזן :עגבניהTROPICAL ,
מס' הרישום3341 :
מס' הבקשה4336/11 :
שם המבקש,The Regents of the University of California :
ארצות הברית (על ידי שמעון לביא ו/או מיכל לביא-
לחיאני ,עורכי דין ,ירושלים)
שם המטפח ,Mikeal L. Roose :ארצות הברית
הגידול והזן :מנדרינהTANG GOLD ,
מס' הרישום3342 :
מס' הבקשה4356/11 :
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שם המבקש ,Enza Zaden Beheer B.V. :הולנד (על ידי פרל
כהן צדק לצר ,הרצליה)
שם המטפח ,Enza Zaden Beheer B.V. :הולנד
הגידול והזן :פלפלTABOR ,
מס' הרישום3343 :
מס' הבקשה4359/11 :
שם המבקש ,Amerinova Properties LLC :ארצות הברית
(על ידי מיכאל דנציגר ,דנציגר משק פרחים "דן",
משמר השבעה)
שם המטפח ,Graham N. Brown :אוסטרליה
הגידול והזן :מנדויליהAUDREY ,
מס' הרישום3344 :
מס' הבקשה4364/11 :
שם המבקש ,Hybrida Srl :איטליה (על ידי ייצוג מטפחי
פרחים בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Flavio Sapia :איטליה
הגידול והזן :צפורןKLEDM11621 ,
מס' הרישום3345 :
מס' הבקשה4366/11 :
שם המבקש :אפרים יוסף ,הוד השרון (על ידי עורך הדין
אברהם ננטל ,הוד השרון)
שם המטפח :אפרים יוסף ,הוד השרון; אסף מייזלס ,גבעת שמואל;
הגידול והזן :תות שדה ,פנינה ורודה ()PNINA VRODA
מס' הרישום3346 :
מס' הבקשה4370/12 :
שם המבקש ,Per Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Per Klemm; Traude Mundinger-Flad :גרמניה
הגידול והזן :גרברהKLEGJ11B37 ,
מס' הרישום3347 :
מס' הבקשה4371/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPZ11237 ,
מס' הרישום3348 :
מס' הבקשה4372/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPZ11229 ,
מס' הרישום3349 :
מס' הבקשה4373/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPZ11275 ,
מס' הרישום3350 :
מס' הבקשה4374/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPZ11276 ,
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מס' הרישום3351 :
מס' הבקשה4375/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPP11273 ,
מס' הרישום3352 :
מס' הבקשה4376/12 :
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי ייצוג מטפחי פרחים
בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
הגידול והזן :פלרגוניוםKLEPP11311 ,
מס' הרישום3356 :
מס' הבקשה4383/12 :
שם המבקש,Florida Foundation Seed Producers Inc. :
ארצות הברית (על ידי ד"ר שלמה כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Dr. Craig Chandler :ארצות הברית
הגידול והזן :תות שדהFLORIDA FORTUNA ,
מס' הרישום3358 :
מס' הבקשה4391/12 :
שם המבקש ,Meilland International S.A. :צרפת (על ידי
ייצוג מטפחי פרחים בישראל ,ג"י סביון)
שם המטפח ,Alain, Antoine Meilland :צרפת
הגידול והזן :ורדMEILOTRIE ,
מס' הרישום3359 :
מס' הבקשה4403/12 :
שם המבקש ,Syngenta Crop Protection AG :שוויץ (על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Luis Ortega :ספרד
הגידול והזן :עגבניהSENG 9155 ,
מס' הרישום3360 :
מס' הבקשה4404/12 :
שם המבקש ,Syngenta Crop Protection AG :שוויץ (על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Luis Ortega :ספרד
הגידול והזן :עגבניהSENG 9156 ,
מס' הרישום3361 :
מס' הבקשה4405/12 :
שם המבקש ,Syngenta Crop Protection AG :שוויץ (על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח ,Luis Ortega :ספרד
הגידול והזן :עגבניהSENG 9088 ,
מס' הרישום3362 :
מס' הבקשה4418/12 :
שם המבקש ,Giyo International Ltd. :אביחיל
שם המטפח :אווה איזק ,רחובות; איתן ישראלי ,אביחיל
הגידול והזן :תות שדהSHAI ,
מס' הרישום3363 :
מס' הבקשה4423/12 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

שם המטפח ,Frank Beenders :הולנד
הגידול והזן :אפונהCOMPANA ,
מס' הרישום3364 :
מס' הבקשה4426/12 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Frank Beenders :הולנד
הגידול והזן :אפונהINNOVESA ,
מס' הרישום3366 :
מס' הבקשה4441/13 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Franco Vecchio :איטליה
הגידול והזן :עגבניהGAMZE ,
מס' הרישום3367 :
מס' הבקשה4455/13 :
שם המבקש ,Nunhems B.V. :הולנד (על ידי סורוקר-אגמון
משרד עורכי דין ועורכי פטנטים ,הרצליה פיתוח)
שם המטפח ,Paulus Cornelis Johannes Degreef :הולנד
הגידול והזן :עגבניהDIAGRAMMA ,
מס' הרישום3368 :
מס' הבקשה4457/13 :
שם המבקש :יוסי צפריר ,כפר ביל"ו
שם המטפח :יוסי צפריר ,כפר ביל"ו
הגידול והזן :פיטיה ,בילו חדש ()NEW BILU
ח' בתמוז התשע"ד ( 6ביולי )2014
(חמ -3-361ה)1

מס' הרישום3357 :
מס' הבקשה4386/12 :
שם המבקש ,Piet Schreurs Holding B.V. :הולנד (על ידי
ירחמיאל ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
הגידול והזן :גרברה ,פירינאו ()PIRINEO
ח' באב התשע"ד ( 4באוגוסט )2014
(חמ -3-361ה)1
מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק
כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע בזה כי במקומות הגדורים
הרשומים מטה בתחומי העיר ראשון לציון והנושאים שלטים
"פארק לכלבים" לא תחול החובה להחזיק כלב באמצעות
רצועה:
( )1הבאר  -דרובין

מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכות
מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום3353 :
מס' הבקשה4379/12 :
שם המבקש ,Piet Schreurs Holding B.V. :הולנד (על ידי
ירחמיאל ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
הגידול והזן :גרברהSCH8508 ,
מס' הרישום3354 :
מס' הבקשה4380/12 :
שם המבקש ,Piet Schreurs Holding B.V. :הולנד (על ידי
ירחמיאל ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
הגידול והזן :גרברה ,מרמולדה ()MARMOLADA
1

מס' הרישום3355 :
מס' הבקשה4381/12 :
שם המבקש ,Piet Schreurs Holding B.V. :הולנד (על ידי
ירחמיאל ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
הגידול והזן :גרברה ,גראנדולה ()GRANDOLA

ס"ח התשל"ג ,עמ' .272

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

( )2קרית ראשון (בגינה)
( )3החולות (קרית גנים דרום)
( )4מעגל השלום  -במרכז שכונת פרס נובל
( )5הנחשול (פינת הדוגית)
( )6החורשה (גבעתי)
( )7אבי האסירים
( )8רפפורט
( )9גן הזיכרון (לוי אשכול)
( )10פארק כצנלסון (בכיכר)
( )11אקטיב פארק (זמנהוף)
( )12חלום ראשון  -דוד חיים הלוי בכיכר
( )13נווה דקלים  -חורשת זיתים (בסמוך לבית הספר)
( )14רמת אליהו  -רחוב פוזננסקי
( )15נווה חוף  -ליד הדואר
( )16חוף הים (בהקמה)
י"ד באב התשע"ד ( 10באוגוסט )2014
(חמ )3-3651
דב צור
ראש עיריית ראשון לציון
1

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

7895

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'
/14693ביריה ,נפת צפת ,הוצג היום למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,בניין לב העסקים ,רח' המלאכה
 ,16נצרת עילית ,במועצה האזורית מרום גליל ,צפת ,ובלשכת
ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

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'
כס/25/3/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2645התש"ם ,עמ'  ,2101מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (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 ,31964-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 -

ה' באלול התשע"ד ( 31באוגוסט )2014
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת
               

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'
כס/1/1/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2199התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (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 ,31964-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 סבא ,גוש  ,6427ח"ח  ,307שטח החלקה:
 704מ"ר ,שטח הפקעה 70 :מ"ר; הייעוד :דרך.

י"א באב התשע"ד ( 7באוגוסט )2014
(חמ )3-2

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

7 896

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6441ח"ח  ,80שטח החלקה:
 1,342מ"ר -
שטח הפקעה
(מ"ר)

ייעוד

271

שצ"פ

264

דרך

י"ג בסיוון התשע"ד ( 11ביוני )2014
(חמ )3-2
__________

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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,15/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2918התשמ"ג ,עמ'  ,1829מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

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 ,31964-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 סבא ,גוש  ,7533ח"ח ( 45לשעבר חלקות
 ,)9 ,7 ,5 ,4שטח החלקה 66,110 :מ"ר -
שטח הפקעה במ"ר
(בקירוב)

ייעוד

16,465

שצ"פ
דרך

2,295
ח' באב התשע"ד ( 4באוגוסט )2014
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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' כס/
/15/1טז ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4964התשס"א ,עמ'  ,1738מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (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.

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

.4

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.
תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,7533ח"ח ( 45לשעבר חלקות
 ,)9 ,7 ,5 ,4שטח החלקה 66,110 :מ"ר -
שטח הפקעה
(מ"ר)

ייעוד

35,050

שצ"פ

11,800

שב"צ

500
ח' באב התשע"ד ( 4באוגוסט )2014
(חמ )3-2

דרך

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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/
מק/25/1/מב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5715התשס"ז ,עמ'  ,4313מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא (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.
 .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 ,31964-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 - 7614
שטח הפקעה
(מ"ר)

חלקי חלקה

שטח החלקה
(מ"ר)

28

2,862

269

29
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

1,989

180

7897

לתכנון ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני
ציבור.

הייעוד :דרך.
י"א באב התשע"ד ( 7באוגוסט )2014
(חמ )3-2
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

.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 ,31964-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' נס,90/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3217התשמ"ה ,עמ'  ,2769מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שב"צ
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.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-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 בכרמיאל ,ששטחה  9,632מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19068חלקה .116
י' באב התשע"ד ( 6באוגוסט )2014
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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,11053/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4906
התש"ס ,עמ'  ,4380מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך 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 ,31964-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 בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3637חלקה 720
בשלמות.
ד' באב התשע"ד ( 31ביולי )2014
(חמ )3-2
__________

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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,19636/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6542התשע"ג ,עמ'  ,2579מוסרת בזה הוועדה המקומית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

7 898

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

.4

כס/14/1/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3217התשמ"ה ,עמ'  ,2770מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4043התשנ"ב ,עמ' ,4791
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל ,ששטחה  7,972מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19949חלקה ( 58לשעבר גוש  ,18994חלק מחלקה .)3

י' באב התשע"ד ( 6באוגוסט )2014
(חמ )3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

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

.2

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,7595חלקי חלקה  ,93שטח
החלקה 1,418 :מ"ר ,שטח ההפקעה 238 :מ"ר; הייעוד:
שצ"פ.

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/במ,143/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4502
התשנ"ז ,עמ'  ,2539מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך 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 ,31964-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 -

כ"ד בתמוז התשע"ד ( 22ביולי )2014
(חמ )3-4

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

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,28/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3193התשמ"ה ,עמ'  ,2177מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4394התשנ"ו,
עמ'  ,2421תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכרמיאל ,ששטחה  6,706מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19067חלקה ( 145לשעבר גוש  ,18986חלק מחלקות ,5
.)66 ,12-7
י' באב התשע"ד ( 6באוגוסט )2014
(חמ )3-2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,7614חלקי חלקה  ,117שטח
החלקה 1,730 :מ"ר ,שטח ההפקעה 126 :מ"ר; הייעוד :דרך.
י' באב התשע"ד ( 6באוגוסט )2014
(חמ )3-4

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

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

7899

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חוף כרמל
הודעה בדבר החלטת ועדה מחוזית לפרסם כוונתה
לשקול ביצוע תיקון טעות סופר
בעניין תכנית :מכ /263 /א – מתחם הרכס  -עתלית
תכנית מכ /263 /א פורסמה למתן תוקף בי"פ  ,6152ג'
בטבת התשע"ג25625323.53 ,
מקום התכנית :צפון עתלית 2גוש 5.131 :חלקות
במלואן251 :
גוש 5.131 :חלקי חלקות251 :
גוש 5.131 :חלקות במלואן21 ,3 - 5 :
גוש 5.121 :חלקות במלואן211 ,13 - 1. ,11 - 12 :
גוש 5.121 :חלקי חלקות2213 ,21. ,11 ,11 ,33 ,55 ,6 :
גוש 5.121 :חלקות במלואן232 ,1 :
גוש 5.121 :חלקי חלקות232 ,3 :
גוש 5.122 :חלקי חלקות216 ,33 ,51 - 51 :
גוש 5.11. :חלקות במלואן252 :
גוש 5.11. :חלקי חלקות233 ,51 :
גוש 53116 :חלקות במלואן212 ,21 :
גוש 53116 :חלקי חלקות213 - 15 ,23 :
השטח אליו מתייחס תיקון טעות הסופר :מגרשים – 553
 551בתשריט התכנית המאושרת2
פרוט התיקון:
בתכנית מכ /263 /א המאושרת אין התאמה בין מספרי
המגרשים המופיעים במסמך טבלת איזון ולוח הקצאות
לבין המגרשים המופיעים במתחם האיחוד והחלוקה
שבתשריט2
ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה חיפה החליטה ביום  512.1251לשקול ביצוע
תיקון טעות סופר במסמך "טבלת איזון ולוח הקצאות"
של התכנית המאושרת ,באופן הבא:
 - 5מספרי המגרשים  551-53.יתוקנו במסמך "טבלת
איזון ולוח הקצאות" של התכנית המאושרת – בעמוד
"טבלת האיזון ולוח ההקצאות " ובעמוד "טבלת שווי
המגרשים במצב תכנוני "חדש"" למספרים 551 – 553
בהתאם לתשריט התכנית המאושרת ובהתאם למקומו
של כל מגרש ומגרש בתשריט במתחם האיחוד
והחלוקה2
 – 3ייעוד המגרשים הנ"ל במצב התכנוני "החדש" יתוקן
בשני העמודים הנ"ל במסמך "טבלת איזון ולוח
הקצאות" מייעוד "אזור מגורים א' מיוחד" ל -ייעוד "אזור
מגורים א'  ,"3בהתאם לתשריט התכנית המאושרת2
הועדה המחוזית החליטה על פרסום כוונתה לשקול
ביצוע תיקון טעות סופר כאמור על מנת לתת ההזדמנות
לציבור להשמיע את טענותיו בנושא2
.5

7 900

לברורים ניתן לפנות לועדה המחוזית לתכנון ובניה ,טל'
 .1 - 1622111ולמחלקה לתכנון בועדה מקומית חוף
הכרמל טל' 2 .1 -152632.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 2כל מי שרואה
עצמו נפגע מתיקון טעות הסופר רשאי להגיש את
התייחסותו בנושא לוועדה המחוזית בתוך  2.יום
ממועד הפרסום 2המען למשלוח ההתייחסות בדואר:
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' -פלי"ם
 ,51חיפה  225.11עותק ההתיחסות יומצא למשרדי
הועדה המקומית חוף כרמל ,ד2נ 2עין כרמל2
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר החלטת ועדה מחוזית לפרסם תיקון
טעות סופר
בעניין תכנית חפ" – 5971/תוספת בנייה ושיפור
מערכת הדרכים והשבילים בקרית אליעזר"
תכנית חפ 5121/פורסמה למתן תוקף בי2פ ,111. 2ז'
בחשון התשנ"ז3.25.25226 ,
מקום התכנית :קרית אליעזר ,בשטח הנמצא בצפון
מערב צומת שד' רוטשילד /רח' אלנבי
השטח אליו מתייחס תיקון טעות הסופר :גוש 5.131
חלקה  ,1רח' המעפילים 6
פרוט התיקון:
בהוראות תכנית חפ 5121/המאושרת משנת ,5226
קיימים שני סיווגים של מגרשים לבנייה למגורים:
 25אזור מגורים ב' – בו מגרשים פרטיים עם זכויות
בנייה שנקבעו באחוזים
 23אזור מגורים ב' מיוחד – בו שיכונים ציבוריים
שהוראות הבנייה נקבעו במ"ר בעבור כל יח"ד2
בתשריט התכנית ,חלקה  1בגוש  5.131אשר
נבנתה במקור על פי אזור מגורים ב' ,סומנה כאזור
מגורים ב' מיוחד ולא כאזור מגורים ב'2
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה החליטה ביום
 2.2623.51לשקול לאשר תיקון טעות סופר
בתשריט התכנית ,ולסווג את חלקה  1בגוש
 5.131כאזור מגורים ב' (במקום מגורים ב'
מיוחד) 2כתוצאה מכך ,יחולו על החלקות הנ"ל כל
הוראות התכנית לאזור מגורים ב' ובין היתר:
א 2זכויות הבנייה לא יעלו על  11%משטח
המגרש נטו (במקום שטח של  53.מ"ר/יח"ד
המותר באזור מגורים ב' מיוחד)2
ב 2גובה המבנים יהיה  1קומות  +קומת עמודים,
עד למקסימום  51מ' ללא מסד2
הועדה המחוזית החליטה על פרסום כוונתה לאשר
תיקון טעות סופר כאמור על מנת לתת ההזדמנות
לציבור להשמיע את טענותיו בנושא2
א.
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לברורים ניתן לפנות לועדה המחוזית לתכנון ובניה ,טל'
 .1 - 1622111ולמחלקה לתכנון עיר טל' 2.1 -1216561
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 2כל מי שרואה עצמו
נפגע מתיקון טעות הסופר רשאי להגיש את התייחסותו
בנושא לוועדה המחוזית בתוך  35יום ממועד הפרסום2
המען למשלוח ההתייחסות בדואר :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח' -פלי"ם  ,51חיפה 225.11
עותק ההתיחסות יומצא למשרדי הועדה המקומית ת2ד2
 1155רח' חסן שוקרי  51חיפה 25.11

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/.2/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6111התשעד ,עמוד
 ,1615בתאריך 2.5/.1/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד
הפלי"ם  51חיפה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מחוז חיפה -גלילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
277-0532210
שם התכנית :אופקים  2-50פארק תעשיה קיסריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'222-.53111. :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /233 /ב
שינוי
חפאג /233 /ג
שינוי
ג /233 /א /ש256 /
שינוי

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
203-0092723
שם התכנית :חפ 5909/ה'  -הסדרת מיקום רצועת
חומ"ס באז"ת אדמירליטי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':
2.1-..12223
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /51.. /מר
שינוי
חפ /מק /332 /מר5 /
שינוי
חפ562. /
שינוי
חפ51.1 /
שינוי
חפ /51.. /יב
כפיפות
חפ /מק /51.. /יב5 /
כפיפות
חפ /51.. /שש
כפיפות
תמא51 /
כפיפות
חפ5.25 /
כפיפות
תמא /21 /ב1 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /יג
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :יוליוס סימון 2
אזור התעשייה אדמירליטי במפרץ חיפה ,באזור
המפגש בין רחובות יוליוס סימון ויהודה איתן2
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 55626 :חלקות במלואן211 ,61 ,61 ,63 :
גוש 55626 :חלקי חלקות213 :
גושים ישנים:
גוש נוכחי - 55626 :גוש ישן2- :
מטרת התכנית:
שינוי מיקום רצועת חומרים מסוכנים עפ"י מיקומה
בפועל באזור התעשייה אדמירליטי2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קיסריה ,פארק התעשייה קיסריה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 53136 :חלקות במלואן216 ,11 ,11 ,12 ,15 ,1. :
גוש 53136 :חלקי חלקות212 :
גוש 53131 :חלקות במלואן221 ,26 ,21 :
מטרת התכנית:
תכנית זו מבקשת להסדיר שימושים ,תכליות וזכויות
בנייה בתחום המסומן בקו הכחול בתשריט2
עיקרי הוראות התכנית:
 25ניוד רוב שטחי הבנייה בייעוד תעשייה ממגרשים 51.1
ו 51.1-למגרשים מערביים 251.2-5155 ,51.5-51.3
 23הוספת שימוש משרדים בכל הקומות וכן שימושים
מסחריים בהיקף של עד  31%משטח קומת הקרקע
של המבנים בכל תאי השטח בייעוד תעשייה2
 22הוספת שימוש חניה על קרקעית וללא מבנה כחלק
מהפיתוח בתא שטח  3בייעוד תעשייה2
 21קביעת הוראות בנייה בנוגע למס' קומות וגובה
מקסימלי בתאי השטח בייעוד תעשייה2
 21קביעת הוראות לקירוי חורף לטובת מסעדות ובתי
קפה בתאי השטח בייעוד תעשייה2
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עיקרי הוראות התכנית:
א 2ביטול רצועת החומרים המסוכנים עפ"י המיקום
המסומן בתכנית המאושרת חפ 51.1/וסימונה עפ"י
מיקומה בפועל בתחום חלקות  13 ,61ו263-
ב 2קביעה שמגבלות בנייה ופיתוח והוראות בנייה
מרצועת החומרים המסוכנים יהיו עפ"י חפ251.1/
ג 2הסדרת צומת רחובות יהודה איתין ויוליוס סימון עפ"י
מיקומו בפועל2
ד 2שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ממערב לצומת יהודה
איתין ויוליוס סימון לדרך בהתאם לקיים בפועל2
ה 2קביעת זכויות והוראות בנייה במגרשים2
ו 2ביטול דרך ושינוי ייעוד קרקע מדרך לשצ"פ2
ז 2איחוד חל'  61 ,61לתא שטח בנייה אחד2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,ביאליק  2חיפה טלפון:
.1-12161.1
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
חפ /5523 /ד
שם התכנית :הסדרת תוספת בנייה
ברח' שתיים בנובמבר 3-50
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :חפ /5513 /ד
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /5513 /ג
שינוי
חפ /51.. /יב5 /
כפיפות
חפ /332 /י3 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /פמ
כפיפות
חפ /מק /51.. /יב1 /
כפיפות
חפ /332 /י5 /
כפיפות
חפ /51.. /יב
כפיפות
חפ /51.. /גב
כפיפות
חפ /332 /י
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :שנים בנובמבר 23-5.
גושים וחלקות:
גוש 5.252 :חלקות במלואן2532 ,5.3 :
גוש 5.252 :חלקי חלקות2531 ,53. :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה המותרות על מנת לאשר תוספת
בנייה ל 3 -דירות תחתונות במבנה הקיים
ברח' שנים בנובמבר מס'  1ומתן אפשרות לסגירת כל
המרפסות הקיימות במתחם2
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' תוספת  32621מ"ר לזכויות הבנייה המאושרות להסדרתתוספות בנייה ב 3-דירות ברח'  3בנובמבר מס' 21
 תוספת  1.1מ"ר לזכויות הבנייה המאושרות למתןאפשרות לסגירת המרפסות הקיימות בכל המבנים במתחם2
 תוספת קומה חלקית למגורים בתוך חלל קיים תוךשינוי הוראות עיצוב ארכיטקטוני של התכנית המאושרת
לנושא מס' קומות למגורים2
 תיקון קווי בניין להסדרת חריגות נקודתיות של חלקימבנה קיימים2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/.2/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6162התשעד ,עמוד
 ,1.12בתאריך 236/.3/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,ביאליק  2חיפה ,טלפון:
 ,.1-12161.1וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
חפ /3203 /ב
שם התכנית :שינוי הוראות בנייה ברחוב פינסקי 23
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :חפ /32.1 /ב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /322 /ה
שינוי
חפ156 /
שינוי
חפ /מק /51.. /יב5 /
כפיפות
חפ /332 /י1 /
כפיפות
חפ /332 /י5 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
חפ /332 /ד
כפיפות
חפ /51.. /יב
כפיפות
חפ /מק /51.. /גב
כפיפות
חפ /332 /י3 /
כפיפות
חפ /332 /י
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :פינסקי דוד  ,21מרכז הכרמל
גושים וחלקות:
גוש 5.2.1 :חלקות במלואן222 :
מטרת התכנית:
הסדרת תוספת של  6.מ"ר לדירה במבנה קיים ושינוי
קווי בניין2
עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת שטחי הבנייה המותרים בחלקה  ,22תוספתהשטח מיועדת לדירה הצפונית בקומת הקרקע2
 שינוי בקווי הבנייה המאושרים בחלקה 222 קביעת הוראות בנייה לחלקה 222 הרחבת רחוב פינסקי בהתאם למצב הקיים בפועל2הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/.1/3.52ובילקוט הפרסומים  ,66.1התשעג ,עמוד
 ,1515בתאריך 2.6/.6/3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,ביאליק  2חיפה טלפון:
 ,.1-12161.1וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
203-0070652
שם התכנית :חפ 5355 /ג'  -הסדרת בנייה קיימת
ברח' גולדה מאיר 9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'2.1-..2.652 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /332 /י
שינוי
חפ5155 /
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
חפ /332 /י5 /
כפיפות
חפ /51.. /יב
כפיפות
תמא2 /21 /
כפיפות
חפ /מק /332 /י3 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /יב1 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /פמ
כפיפות
תמא /21 /ב1 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /יב5 /
כפיפות
חפ /מק /51.. /גב
כפיפות
חפ /מק /51.. /תט
כפיפות
חפ /332 /ה
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :גולדה מאיר  ,1ברמת גולדה
גושים וחלקות:
גוש ,5336. :מוסדר ,חלקי חלקות21. ,12 ,26 ,2. :
מטרת התכנית:
הגדלת שטח השירות המותר על מנת לאשר תוספת
של שטחי מחסנים דירתיים בקומת עמודים בבניין
בגולדה מאיר  1וכן תוספת שטח עיקרי של  53מ"ר
למרפסות מקורות לכל  31יח"ד הכלולות בתכנית 2
עיקרי הוראות התכנית:
א 2הגדלת שטח השירות המותר בתא שטח ,3..3
בבניין בגולדה מאיר  ,1על מנת לאפשר הגדלת שטח
המחסנים הדירתיים ב  21-מ"ר2
ב 2תוספת שטח עיקרי של 53מ"ר למרפסות מקורות
לכל  31יח"ד הכלולות בתכנית2
ג 2צמצום המרווח הקדמי ,בתא שטח  ,3..5לכוון דרך
 161מ  12..-מ' ל  321.-מ' ולכוון דרך  112מ 12..-
מ' ל  126.-מ'
ד 2צמצום נקודתי של המרווח הצידי בתא שטח 3..5
הפונה לתא שטח  3..3מ  12..-מ' עד ל  321 -מ'2
ה 2צמצום נקודתי של המרווחים הצידיים בתא שטח
 ,3..3במרווח הפונה לתא שטח  3..5מ  12..-מ' ל
 222 - 221מ' ובמרווח הפונה לחלקה  566הגובלת מ - 12..מ' ל  321 -מ'2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/53/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6155התשעד ,עמוד
 ,5226בתאריך 25./53/3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,ביאליק  2חיפה טלפון:
 ,.1-12161.1וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
203-0523167
שם התכנית :חפ/5516/י - 5/שינוי הוראות בנייה
במגרש  ,3005שד' אבא חושי 531
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'2.1-.521162 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /5516 /י
שינוי
תמא11 /2 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חיפה רחוב :שד אבא חושי 2 511
השטח תחום ע"י שד' אבא חושי ורח' אוסקר שינדלר2
גושים וחלקות:
גוש ,53316 :מוסדר ,חלקי חלקות212 ,11 :
מטרת התכנית:
תוספת שטח עיקרי ותוספת שימושים לרווחת הדיירים
תוך המרת שטח שירות לשטח עיקרי2
עיקרי הוראות התכנית:
א 2המרת  11.מ"ר שטח שירות לשטח עיקרי 2
ב 2קביעת השימושים המותרים בשטח העיקרי הנוסף2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/.2/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6111התשעד ,עמוד
 ,1115בתאריך 23./.2/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חיפה ,ביאליק  2חיפה טלפון:
 ,.1-12161.1וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס-חנה כרכור
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
212-0513592
שם התכנית :שינוי ייעוד משקי עזר לאזור מגורים א'
בפרדס חנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית
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לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור מופקדת תכנית
מפורטת מס'212-.513512 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש522 /
שינוי
ש3.2 /
שינוי
ש /מק /21. /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור רחוב :שקמה 2 2
רח' השקדים  52באזור משקי העזר בפרדס חנה
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5.5.3 :חלקות במלואן( 111 ,111 :חלקה 112
לשעבר)2
גוש 5.5.3 :חלקי חלקות 222 ,222
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח משקי עזר למגורים ברחוב השיקמה
בפרדס חנה2
עיקרי הוראות התכנית:
א 2שינוי ייעוד קרקע מאזור משקי עזר לשטח מגורים2
ב 2קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח2
ג 2קביעת זכויות והוראות בנייה ,הוראות בינוי ועיצוב,
תנאים להיתר2
ד 2תוספת  2יח"ד2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים
 3.פרדס חנה-כרכור  21...טלפון.11-21122.2 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :פרדס-חנה כרכור
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
212-0067117
שם התכנית :מבנים ומוסדות ציבור ,חלקה 339
בגוש  ,50502פרדס חנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'212-..62112 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש3.2 /
שינוי
ש /5532 /א
שינוי
ש5 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פרדס חנה-כרכור רחוב :רמב"ם 2 32
גושים וחלקות:
גוש ,5.5.2 :מוסדר ,חלקות במלואן2331 :
גוש ,5.5.2 :מוסדר ,חלקי חלקות2312 ,313 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' למבנים ומוסדות
ציבור על מנת להכשיר מבנה בית כנסת קיים2
עיקרי הוראות התכנית:
א) שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' למבנים ומוסדות
ציבור2
ב) קביעת זכויות והוראות בנייה2
ג) שינוי קוי בנין כמפורט להלן:
קו בנין קדמי  5212-1מ' במקום  1מ'2
קו בנין צידי ימני  32.3-1מ' במקום  1מ'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 33/55/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6622התשעד ,עמוד
 ,5312בתאריך 251/55/3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור ,דרך הבנים
 3.פרדס חנה-כרכור  21...טלפון,.11-21122.2 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים 2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
202-0300330
שם התכנית :הסדרת שטח ציבורי בית גיל הזהב עתלית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת
מס'2.2-.3..33. :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מכ52. /
שינוי
ג111 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עתלית רחוב :שושנת הים 2 56
גושים וחלקות:
גוש ,5.163 :מוסדר ,חלקות במלואן2311 :
מטרת התכנית:
הסדרת שטח למבני ציבור ,שטח ציבורי פתוח  ,דרך
ודרך משולבת  -בהתאם לבינוי הקיים ושינוי קווי בנין2
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור ל -דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור2
שינוי ייעוד מדרך מוצעת הרחבה-חניה ל -שטח ציבורי
פתוח ,דרך משולבת ומבנים ומוסדות ציבור2
שינוי ייעוד משביל להולכי רגל ל -דרך משולבת ,שטח
ציבורי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור2
שינוי ייעוד מדרך קיימת מאושרת למבנים ומוסדות ציבור2
בייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" :
א 2זכויות הבנייה לשטח עיקרי יהיו  11%משטח המגרש2
ב 2זכויות הבנייה לשטחי שירות יהיו  1%משטח המגרש2
ג 2קווי הבנייה יהיו בהתאם לתשריט2
תכנית זו משנה רק את המפורט בה ויתר הוראות
התכניות המאושרות החלות על השטח ממשיכות לחול2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,עין כרמל 2.16.
טלפון.1-1526352 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מורדות הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'211-0092326:
שם התכנית :הסדרת גישה ברחוב האורנים  ,רכסים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס'211-..11126 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מכ5 /
שינוי
3 /53 /3
שינוי
מכ2.. /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רכסים רחוב :האורנים ,רכסים ,שכונת "משכנות"
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 55511 :חלקות במלואן2116 :
גוש 55511 :חלקי חלקות,1.2 ,111 ,56. ,523 ,12 :
2112 ,111 ,112 ,113
מטרת התכנית:
הסדרת גישה לאזור מגורים ושטח למבני ציבור ברחוב
האורנים רכסים2
עיקרי הוראות התכנית:
 25שינוי ייעוד משביל להולכי רגל ושטח למבני ציבור
לדרך מוצעת ,תוך קביעת קו בניין של  22.מ' לכוון שטח
למבני ציבור ותוך יצירת מקומות לחניה ציבורית2
 23מתן הוראות לפיתוח לפי נספח תנועה2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  3חיפה
 22.22טלפון.1-1616326 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -
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מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מורדות הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
211-0522769
שם התכנית :דרך ראש הגבעה ,גבעה ג' ,רכסים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס'211-.522261 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מכ325 /
שינוי
מכ5 /
שינוי
תממ6 /
כפיפות
תמא /21 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רכסים ,גבעה ג' ,רכסים
גושים וחלקות:
גוש ,55511 :מוסדר ,חלקי חלקות2312 ,311 ,311 :
מטרת התכנית:
התכנית מציעה קביעת דרך חדשה וחניות ציבוריות
בראש בגבעה ג'
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור
לדרך מוצעת וחניון (חניות ציבוריות)2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  3חיפה
 22.22טלפון.1-1616326 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מורדות הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
211-0533026
שם התכנית :שינוי ייעוד מחניון למבנה ציבור
בטירת כרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'211-.533.26 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מכ132 /
שינוי
תמא /21 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טירת כרמל 2
מגרש  3..3פונה לרחוב נתן אלבז בשכונת מגורים "גיורא"
גושים וחלקות:
גוש ,5.612 :מוסדר ,חלקי חלקות2553 ,11 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחניון למבנה ציבור  ,תוך מתן הוראות בינוי
עיקרי הוראות התכנית:
א 2שינוי ייעוד מחניון למבנה ציבור2
ב 2מתן הוראות בינוי לצורך הקמת מעון יום לידיים
במגרש 23..3
ג 2הסדרת תנועה וחניה למתחם2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 .1/.3/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6162התשעד ,עמוד
 ,1.21בתאריך 236/.3/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  3חיפה
 22.22טלפון ,.1-1616326 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מנשה -אלונה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מ /269 /א
שם התכנית :שינוי ייעוד מחניון ציבורי
לאזור מגורים ב .5 -
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :מ /261 /א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי

מספר התכנית
מ /523 /א
מ21 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מיסר ,מרכז שטח בנוי כפר מייסר
גושים וחלקות:
גוש ,1.513 :לא מוסדר ,חלקות במלואן25.. :
מטרת התכנית:
א 2הקטנת הפגיעה במגרש ע"י שינוי ייעוד חניון ציבורי
למגורים2
ב 2יצירת בסיס חוקי לרישוי הבניין הקיים במגרש2
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד חניון ציבורי למגורים ב25- קביעת הוראות בנייה לרישוי הבניין הקיים2 שינוי קוי בניין2הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 2./.1/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6111התשעג ,עמוד
 ,1151בתאריך 22./.1/3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ו2מקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה-ד2נ חפר  ,21111טלפון:
 ,.1-65112.1וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
213-0073370
שם התכנית :שכונת " אל שוקפאן א "
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  12לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5261כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'211-..2112. :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ531 /
שינוי
ענ /במ265 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה רחוב :אלשוקפאן 2
צפון מזרח לישוב
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גושים וחלקות:
גוש ,1112 :מוסדר ,חלקות במלואן21 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים עם הקצאה לשטחי ציבור
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים עם הקצאה לשטחי
-5
ציבור לפי סעיף  62לחוק·
 -3הקצאה לשטחי ציבור·
 -2שינוי בקוו בניו לבניינים קיימים2
 -1גודל מגרש מינימאלי2
 -1שינוי מחקלאי לדרך2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  5..לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  6.ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  22.21טלפון:
 2.1-1622111העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 2..31
טלפון.1-6215112 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט 25212 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' :ענ /5527 /א
שם התכנית :רוויזיה למערכת הדרכים
בשכונת אלביר זלפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס' :ענ /5522 /א
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ535 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלה עירון רחוב :זלפה ,שכונת אלביר
גושים וחלקות:
גוש 3.1.. :חלקות במלואן,31 -31 ,35- 51 ,56 ,1 ,1 :
212

7 908

גוש 3.1.. :חלקי חלקות-31 ,32 ,33 ,51 ,51 ,51 ,2 :
211 ,22
מטרת התכנית:
רוויזיה למערכת הדרכים בשכונת אלביר זלפה ועריכת
איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית2
לדעת הוועדה אין לאפשר הקמת תחנות טרנספורמציה
על עמודים לאור היותן מהוות מפגע נופי וסביבתי2
עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים2 התוויה מחדש של מערך הכבישים2 שינוי פריסת שטחי ציבור בתשריט התכנית2 שינוי ייעוד של מגורים א' לייעוד של מגורים ב'2 הגדלת זכויות הבנייה לשטח עיקרי לייעוד של מגוריםב' מ 1. -מ"ר ל 5.. -מ"ר (במגורים ב') ו -מ 1. -מ"ר
ל 53. -מ"ר (במגורים ב' 2)3
 פיתוח בתחום המתחם באמצעות קווי חשמל תחתייםובתוך תוואי דרכים2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 5./53/3.53ובילקוט הפרסומים  ,6122התשעג ,עמוד
 ,211בתאריך 252/55/3.53
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 ,22.21טלפון 2.1-1622111 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 2..31
טלפון ,.1-6215112 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2www.pnim.gov.il
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
93 /553 /02 /3
שם התכנית :שטח למבנה ציבור למגרש A 333
בחוף הצפוני אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'11 /551 /.2 /3 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
12 /551 /.2 /3
שינוי
53 /551 /.2 /3
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא52 /
כפיפות
5.5 /.3 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :קאמפן 2
חוף צפוני אילת  -לגונה מזרחית
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף2
גושים וחלקות:
לא מוסדר2
גושים בחלקיות21.56. :
קואורדינטה X: 1966610
קואורדינטה Y: 3850868
מגרשים:
 333בהתאם לתכנית 551 /.2 /3
מטרת התכנית:
תכנית זו מציעה חלוקה למגרש  333בחוף הצפוני
ושינוי של חלק ממנו מייעוד אכסון מלונאי מיוחד
ל'שטח למבני ציבור2
כמו כן ,מסירה תכנית זו את הגבלות הבנייה בשטחה
המופיעות בתכנית מספר  ,12/551/.2/3מהשטח
המיועד למבנה ציבור על פי תכנית זו2
עיקרי הוראות התכנית:
 25שינוי ייעוד לחלק ממגרש  333מאכסון מלונאי מיוחד
לשטח למבנה ציבור2
 23תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה2
 22קביעת זכויות בנייה2
 21קביעת קוי בניין2
 21ביטול הגבלות הבנייה מתכנית  12/551/.2/3על
מגרש 2A222
 26קביעת תנאים למתן היתר בנייה2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 .1/.1/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6612התשעג ,עמוד
 ,1111בתאריך 233/.1/3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע 115..
טלפון 2.1-6362121 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת ,טלפון:
 ,.1-6261551וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
66 /503 /02 /2
שם התכנית :אשדוד ,מתחם שפירא  -שד' הרצל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'66 /5.1 /.2 /2 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
51 /5.1 /.2 /2
שינוי
ד /111 /ז
שינוי
33 /5.5 /.3 /2
שינוי
11 /5.5 /.3 /2
שינוי
21 /5.5 /.3 /2
כפיפות
תמא3 /1 /
כפיפות
63 /5.5 /.3 /2
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :שד הרצל 2
יישוב :אשדוד רחוב :שפירא משה חיים 2 3 , 1 , 6
בפינת הרחובות שפירא משה חיים ושד' הרצל בכניסה
לרובע ד'2
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 352. :חלקות במלואן25. :
גוש 352. :חלקי חלקות21. ,32 :
קואורדינטה X: 166425
קואורדינטה Y: 634175
מגרשים:
 322בהתאם לתכנית 51 /5.1 /.2 /2
מטרת התכנית:
חידוש מרקם עירוני לאורך שד' הרצל בכניסה לרובע ד',
בפינת רחוב חיים שפירא תוך קביעת זכויות והוראות
בנייה עבור  231יח"ד וקביעת ייעוד של חזית מסחרית
במסגרת הליך של פינוי בינוי2
עיקרי הוראות התכנית:
 25קביעת אזור מגורים בעל חזית מסחרית ,ושטח פרטי
פתוח.
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 23קביעת הוראות בנייה עבור:
א 2תוספת יחידות דיור במסגרת פינוי בינוי מ  13יח"ד
ל  231יח"ד (לפי יחס של 2)5:121
ב 2שינוי גובה הבניינים מ 1-קומות קיימות ל21-
קומות מעל קומת קרקע ו 1 -מרתפי חניה2
 22קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה2
 21קביעת הנחיות סביבתיות
 21קביעת זכויות בנייה
 26קביעת שימושים מותרים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/.1/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6121התשעד ,עמוד
 ,1515בתאריך 22./.1/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 115..טלפון 2.1-6362121 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 5.
אשדוד  115..טלפון ,.1-11112.1 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
2www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'602-0562925:
שם התכנית :מערכת הולכת הגז הטבעי מתחנת
הקבלה באשדוד לאזור כביש 3
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 6.2-.561115 :גרסת :הוראות 21 -
תשריט 32 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מח35. /
כפיפות
תמא5 /21 /
כפיפות
15 /5.5 /.3 /2
כפיפות
5.5 /.3 /2
כפיפות
ד551 /5.5 /.3 /2 /
כפיפות
552 /5.5 /.3 /2
כפיפות
ד /252 /טו
כפיפות
531 /5.5 /.3 /2
כפיפות
תמא /21 /א5 /
כפיפות
תמא2 /
כפיפות
תמא /5. /ג1 /
כפיפות
תמא /21 /א3 /3 /
כפיפות
תתל32 /
כפיפות
תמא /21 /ת
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא /21 /ב1 /
כפיפות
תמא /21 /ב3 /3 /
כפיפות
תמא /21 /ה3 /
כפיפות
 /2בת51 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד 2
בתחום אזור התעשייה הצפוני של אשדוד ,מתחנת
הקבלה לגז טבעי (מתחם נתג"ז) ,צפונה לאורך דרך
גישה קיימת ,מקיף את אגני החימצון ומט"ש אשדוד עד
לכביש מס' 21
מרחבי תכנון גובלים :שורקות2
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3.22 :חלקי חלקות231 ,32 ,55 :
גוש 3.26 :חלקות במלואן251 :
גוש 3.26 :חלקי חלקות,51 ,51 ,53 ,55 ,1 ,1 ,6 :
233 ,35 ,3. ,52 ,51 ,56
גוש 3.21 :חלקי חלקות25 :
גוש 3.21 :חלקי חלקות25 :
גוש 3.22 :חלקי חלקות252 ,56 ,1 ,1 ,2 :
גוש 3.1. :חלקי חלקות21 ,2 ,3 ,5 :
גוש 3.11 :חלקי חלקות221 ,25 ,2 ,3 :
גוש 1113 :חלקי חלקות252 ,56 ,51 ,5 :
גוש 1112 :חלקי חלקות25 :
גוש 1122 :חלקי חלקות26 ,5 :
קואורדינטה X: 171104
קואורדינטה Y: 641012
מטרת התכנית:
ייעוד קרקע למסדרון תשתיות ת"ק להולכת גז טבעי
בלחץ גבוה מתחנת הקבלה באשדוד עד לחיבור עם
מערכת ההולכה על פי תמ"א  21ה'  3וביטול מגבלות
תחנת הגז המאושרת "מבואות אשדוד"2
עיקרי הוראות התכנית:
 25ייעוד קרקע עבור מערכת הולכת הגז הטבעי2
 23קביעת המגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית2
 22קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת
ההולכה2
 21קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה2
 21קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה2
 26מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה
מהקמת מערכת הגז הטבעי והוראות להסדרת השטח
ושיקומו2
21ביטול מגבלות תחנת הגז "מבואות אשדוד"2
 21קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת ההולכה2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/.1/3.51ובילקוט הפרסומים  ,6121התשעד ,עמוד
 ,1513בתאריך 22./.1/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

 115..טלפון 2.1-6362121 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 5.
אשדוד  115..טלפון ,.1-11112.1 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
2www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :דימונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'609-0593792:
שם התכנית :דימונה הר נוף מגרש 303
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' 6.1-.513212 :גרסת :הוראות 5. -
תשריט 2 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
21 /5.5 /.3 /31
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דימונה רחוב :הר ארבל 2 1
מגרש  3.1ברחוב הר ארבל  ,1שכונה הר נוף בדימונה
גושים וחלקות:
גוש ,5..231 :לא מוסדר ,חלקי חלקות21 :
קואורדינטה X: 203617
קואורדינטה Y: 554897
מטרת התכנית:
חלוקת מגרש  3.1לשני מגרשים לפי סעיף  521לחוק2
עיקרי הוראות התכנית:
א 2חלוקה לשני מגרשי מגורים2
ב 2שינוי נקודתי בקווי הבניין2
ג 2תוספת שטחי שרות2
ד 2קביעת תנאים למתן היתר בנייה2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 .3/.1/3.51ובילקוט הפרסומים  ,61..התשעד ,עמוד
 ,1111בתאריך 253/.1/3.51
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע 115..
טלפון 2.1-6362121 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה דימונה ,שד הנשיא  5דימונה  16..טלפון:
 ,.1-6162513וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים 2www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :קרית מלאכי
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס'569 /02 /52 :
שם התכנית :איחוד וחלוקת מגרשים ותוספת יח''ד
בגבעת הסביונים קרית מלאכי
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס':
 ,561 /.2 /51שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה –  ,1965פורסמה
בעיתונים בתאריך  3./53/3.52ובילקוט הפרסומים ,6152
התשעד ,עמוד  ,3365בתאריך 231/53/3.52
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
562 /.3 /51
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית מלאכי ,שכונת גבעת הסביונים
קואורדינטה X: 175800
קואורדינטה Y: 627500
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
מרחבי תכנון גובלים :באר טוביה2
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 3232 :חלקות במלואן211 ,13 ,12 - 11 :
גוש 3232 :חלקי חלקות261 ,62 :
גוש 322. :חלקות במלואן223 ,12 ,15 - 12 ,11 - 11 :
גוש 322. :חלקי חלקות2551 ,555 ,5.2 - 5.1 :
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקת מגרשים ,תוספת יח"ד וזכויות בנייה,
ושינוי קווי בניין2
עיקרי הוראות התכנית:
 25איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בין מגרשים
 351-351ובין 2356-352
 23תוספת  5..יח"ד ל 512-יח"ד המותרות 2סה"כ
בתכנית  312יח"ד2
 22תוספת  36,52.מ"ר שטח עיקרי ל 51,2..-מ"ר שטח
עיקרי המותרים 2סה"כ שטח עיקרי בתכנית  15,12.מ"ר2
21קביעת הוראות ומגבלות בנייה2
 21תוספת קומות2
26שינוי גובה המבנה2
 21שינוי קווי בניין2
 21קביעת תנאים למתן היתרי בנייה2
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר
שבע  115..טלפון ,.1-6362121 :ובמשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי ,ז'בוטינסקי 5
קרית מלאכי  1.2..טלפון ,.1-16.11.1 :בימים
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ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 2וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים 2www.pnim.gov.il

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 2 www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
32 /330 /02 /9
שם התכנית :שכונה  50מגרש  - 6חורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'31 /31. /.2 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2 /31. /.2 /1
שינוי
31. /.2 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורה רחוב :חורה 2 6
מגרש  6שכ'  - 5.חורה2
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף2

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
25 /330 /02 /9
שם התכנית :מגרשים  559-552שכונה  50חורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  551לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'25 /31. /.2 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2 /31. /.2 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורה ,שכונה  5.מגרשים 551-551

גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,5...53 :לא מוסדר2
קואורדינטה X: 195350
קואורדינטה Y: 578775
מגרשים:
 6בהתאם לתכנית 2 /31. /.2 /1
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,תוספת קומה שלישית ,שינוי קווי
בניין והוספת שתי יח"ד במגרש סה"כ  2יח"ד במגרש
מס'  6שכונה  5.חורה2
עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת זכויות בנייה במגרש  6ל 122-מ"ר מתוכם 111מ"ר המהווים שטחים עיקריים2
 תוספת  3יח"ד כל שסה"כ יהיו  2יח"ד במגרש2 שינוי קווי בניין ע"פ תשריט2 תוספת קומה שלישית2קביעת התכליות והשימושים2
קביעת הוראות בינוי ופיתוח2
קביעת תנאים למתן היתר בנייה2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/55/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6615התשעד ,עמוד
 ,111בתאריך 231/5./3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  115..טלפון:
 2.1-6362121וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי ,טלפון ,.1-632.266 :וכל המעוניין רשאי לעיין
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גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף2
גושים וחלקות:
גוש ,5...52 :מוסדר ,חלקי חלקות25 :
קואורדינטה X: 578825
קואורדינטה Y: 195225
מגרשים:
 551-551בהתאם לתכנית 2 /31. /.2 /1
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין ,הגדלת זכויות בנייה ,תוספת קומה
שלישית והוספת יח''ד למגרשים2
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בנייה צדדי למגרש  551מ 221 -ל326. -ולמגרש  551מ 12. -ל 126. -בחלקו וקו משותף חלקי
בין שני המגרשים מ 221 -ל .2. -מ'2
 קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' ל- 5211מ''ר מתוכם  5112מ''ר המהווים שטחים עיקריים2
 קביעת השימושים והתכליות2 קביעת הוראות בינוי ופיתוח2 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה2הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 32/55/3.52ובילקוט הפרסומים  ,6662התשעד,
עמוד  ,111בתאריך 2.1/5./3.52
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  115..טלפון:
 2.1-6362121וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי ,טלפון ,.1-632.266 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים2 www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

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

החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אמיר שדה ,עו"ד ,מפרק

פרחי מור ועוד בע"מ
(ח"פ )51-391905-0

וייטיקס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-501906-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.11.2014בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,חצר
המועצה האזורית גליל עליון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אלברט קופרשמיט ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.10.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בלוך  ,21תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טמיר ברלינר ,מפרק

י.ר .קמה  -פרוייקטים ושווק בע"מ

דלפי קרן הון סיכון בע"מ

(ח"פ )51-212724-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-180888-3

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.10.2014בשעה  ,17.30במשרדי המפרק,
רח' הערבה  ,6כוכב יאיר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

יהושוע קמה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.10.2014בשעה  ,11.30אצל רו"ח יוסף שמעוני,
רח' בדנר  ,5רמת גן  ,52542לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ידין קאופמן ,מפרק

פריקאפס פרסום בע"מ

אינטרה טק מערכות מיחשוב בע"מ

(ח"פ )51-469054-4
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-228450-6

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.10.2014בשעה  ,19.00במשרדי גרוס,
קליינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין
העגול ,קומה  ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אורן ברזילי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.10.2014בשעה  ,11.30אצל א.מ.ת מיחשוב
בע"מ ,רח' החילזון  ,6רמת גן  ,5252270לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יניב יוסף ,מפרק

סטימיוהיל ישראל בע"מ
(ח"פ )51-392024-9

ברז'יק אירועים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-473664-4

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.10.2014בשעה  ,18.00במשרדו של המפרק,
רח' שנקר  ,5קומה  ,4הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.10.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' נחלת
יצחק 32א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

7913

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי בחרי ,עו"ד ,מפרק

שושנה פלומין ,מפרקת

טרנסללויד בע"מ

כור סולוטיונס בע"מ

(ח"פ )51-400119-7

(ח"פ )51-366673-5

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.10.2014בשעה  ,17.30במשרדי המפרק,
רח' אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך וינדרבוים ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2014בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח' דרך
השלום  ,53מגדל הורד ,קומה  ,20גבעתיים  ,53454לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אייל אורן ,עו"ד ,מפרק

ביפטקסי בע"מ
(ח"פ )51-464396-4

ש.ד.ר .ביטחון ושירותים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-103287-5

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.10.2014בשעה  ,17.30אצל המפרק ,רח'
רימון  ,1/7אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מאיר רוקני ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2014בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,רח'
הראשונים  ,26אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת בן–אבי בראון ,עו"ד ,מפרקת

א.ש.ד .עץ בע"מ
(ח"פ )51-267433-4

דורות הזהב בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-310497-6

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.10.2014בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
קק"ל  ,15קרית אתא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

דניאל דהן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,13.00במשרד עורכי הדין אפיק
ושות' ,רח' החשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נכסי פלומין שוש-אל בע"מ

זוהר שליט ,מפרק

(ח"פ )51-221940-3
(בפירוק מרצון)

אלידין השקעות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-331332-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.10.2014בשעה  ,16.00במשרדה הרשום
של החברה ,בית פלומין ,רח' המייסדים  ,8רמת השרון ,4724608
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל

(בפירוק מרצון)
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הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,13.00במשרד עורכי הדין אפיק

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

ושות' ,רח' החשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
זוהר שליט ,מפרק

תשואה פלוס בע"מ
(ח"פ )51-358978-8

הנ"ל תתכנס ביום  ,3.11.2014בשעה  ,11.30במשרדי הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,רח' ויצמן  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

אלעזר אורבך יהלומים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-336028-9

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
רמתיים  ,30הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון מלמד ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.11.2014בשעה  ,17.30במשרדי המפרק,
רח' שמעון הצדיק  ,4בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעזר אורבך ,מפרק

ויטוור בע"מ
(ח"פ )51-264684-5

קל וחומרה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-313752-1

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הלל ,14
קומה  ,2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי ששון ,עו"ד ,מפרק

צ'רטיס בע"מ
(ח"פ )51-430064-9

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
יחזקאל  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מריוס נכט ,מפרק

נירטל ניהול מסעדות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-471629-9

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.11.2014בשעה  ,11.00במשרדי הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות' ,רח' ויצמן  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.11.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,72פתח תקוה ,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

ניר מעתוק ,מפרק

צ'רטיס ישראל בע"מ

רני צים מעלות ניהול נכסים בע"מ

(ח"פ )51-430063-1

(ח"פ )51-462532-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,
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הנ"ל תתכנס ביום  ,7.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' התעשייה  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביה מסטרמן פרץ ,עו"ד ,מפרקת

הירדן 1א ,איירפורט סיטי ,קריית שדה התעופה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית רוזנצביג ,מפרקת

פסיכודיאגנוסטיקה אונליין בע"מ

רני צים ערד ניהול נכסים בע"מ

(ח"פ )51-423275-0

(ח"פ )51-461170-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
ננמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' התעשייה  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביה מסטרמן פרץ ,עו"ד ,מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,11.00במשרדי בר–צבי את בן–דב,
עורכי דין ,רח' כינרת  ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל בר–צבי ,עו"ד ,מפרק

צליר ביוטק בע"מ

מ .פירון חברה לנאמנות בע"מ

(ח"פ )51-409383-0

(ח"פ )51-455755-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,10.00במשרדי
המפרק ,רח' אבא הלל  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.11.2014בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין גולדמן,
ארליך ,אדלשטיין ושות' ,בית עוז ,רח' דרך אבא הלל  ,14קומה ד,
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור בר ניר ,מפרק

מאיר יעקבסון ,מפרק

י .גנני יועצים בע"מ

יוניסיאן קורמן יעוץ כלכלי בע"מ

(ח"פ )51-268548-8

(ח"פ )51-175802-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.10.2014בשעה  ,13.30אצל המפרק ,רח' יסמין ,105
מבשרת ציון ,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  ,5.11.2014בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן טוקטלי ,עו"ד ,מפרק

יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

ג'י .אפ .אם פרויקט בית כלא ( )2005בע"מ

י .טנא השקעות בע"מ

(ח"פ )51-367703-9

(ח"פ )51-330764-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.11.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
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ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,

מונטיפיורי  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין לנדה ,עו"ד ,מפרק

לונג טכנולוגיות בע"מ

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף חלייף ,מרח' אלזהרה ,7
ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-378877-8
(בפירוק מרצון)

יוסף חלייף ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.11.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בשמת ,83
שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה גליקמן ,מפרק

בית חרות חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )52-002885-3

המוסד הירושלמי לצילומי רנטגן (י.ה.ס ).בע"מ
(ח"פ )51-223560-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.10.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
אלזהרה  ,7ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

יוסף חלייף ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.11.2014בשעה  ,9.00במשרדי עו"ד בעז נאור ושות',
מתחם גרנות ,ד"נ חפר  ,38100מול מתחם גן שמואל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
רונן משה ,מפרק

רני צים קמעונאות בע"מ
(ח"פ )51-458935-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' התעשייה  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביה מסטרמן פרץ ,עו"ד ,מפרקת

המוסד הירושלמי לצילומי רנטגן (י.ה.ס ).בע"מ

המרכז הישראלי לטיפוס ספורטיבי בע"מ
(ח"פ )51-377451-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נתנאל אינדורסקי ,מרח' הבונים  ,2רמת גן ,טל' ,03-6191062
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתנאל אינדורסקי ,עו"ד ,מפרק

סנטראנליס
(ח"פ )51-444839-8

(ח"פ )51-223560-7

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2014התקבלה החלטה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2014התקבלה

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלון בוסו ,מרח' האלה  ,19פרדסיה ,טל'  ,052-5461878למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.12.2014
בשעה  ,19.00במשרד ענבל הופמן ,עו"ד ,רח' הדדי 4ב ,בת ים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלון בוסו ,מפרק

ר.נ .גינת יעוץ ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-337103-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.8.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גינת
רחל גורן מוגינשטיין ,מרח' צבר  ,1אבן יהודה  ,4053227למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.12.2014
בשעה  ,10.00במשרדו של עו"ד אליעזר גורן ,רח' הנוטע ,29
אבן יהודה  ,4053227לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גינת רחל גורן מוגינשטיין ,מפרקת

יעקב בנימין אפליקציות תכנה בע"מ
(ח"פ )51-254095-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.8.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין יעקב ,מרח'
הרב מלובביץ'  ,2ראשון לציון ,טל'  ,054-9932731למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.12.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בנימין ,מפרק

קול לאבס בע"מ
(ח"פ )51-480503-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.8.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מי–עד כץ ,ממשרד עמית ,פולק ,מטלון ושות' ,רח' יצחק שדה ,17
תל אביב ,טל'  ,03-5689018למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מי–עד כץ ,עו"ד ,מפרק

מקסימום מוסיקה בע"מ
(ח"פ )51-309860-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.8.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דרור מנור ,מרח' דרך ההדרים  ,11שדה ורבורג ,טל' ,09-7416601
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,29.1.2015בשעה
 ,10.00במשרדי שטרק את שטרק רו"ח ,רח' היצירה  ,12רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דרור מנור ,מפרק
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צמיגי בטחון ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-306168-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.8.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבירם מזיוב ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,טל' ,054-7992222
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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אירנה רבינוביץ ,עו"ד ,מפרקת

לב היקב בע"מ
(ח"פ )51-174371-8
(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  ,20.8.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוה מרקוס ,מרח'
סטימצקי  ,4תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.1.2015
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

אבירם מזיוב ,עו"ד ,מפרק

חוה מרקוס ,מפרקת

תכנים ופיתוח לטלויזיה וקולנוע בע"מ

קופר ב.ה .בע"מ

(ח"פ )51-349807-1

(ח"פ )51-403045-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,1.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדד שורק ,מרח' הדס
 ,234מושב אמונים  ,7926500טל'  ,08-8549000למפרק החברה.

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

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

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

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

אירנה רבינוביץ ,עו"ד ,מפרקת

אלדד שורק ,עו"ד ,מפרק

ארגון למסחר נפט בע"מ

מ.א .גלריה לאמנות בע"מ

(ח"פ )51-013379-6

(ח"פ )51-076551-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם דינרי ,מרח'
אבן גבירול  ,76תל אביב ,טל'  ,03-6033535למפרק החברה.

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6871י"ב באלול התשע"ד7.9.2014 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אברהם דינרי ,עו"ד ,מפרק

אנג'לו פבונצ'לו ,מפרק

מיינדס  -מיתוג ותוכן שיווקי בע"מ
(ח"פ )51-326405-1

אלעזר נחלון חברת עורכי דין

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-473905-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קרת ,מרח' החקלאי ,9
הוד השרון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר נחלון ,מרח' ציפורה
 ,9ירושלים  ,9362526למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעזר נחלון ,מפרק

משאבי אנוש  -המכללה בע"מ
(ח"פ )51-288790-2

אלעזר נחלון חברת עורכי דין

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-473905-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך סדן ,מרח' יהושע טהון ,5
תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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.
חנוך סדן ,מפרק

פבונצ'לו בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנג'לו פבונצ'לו ,מרח'
אושה  ,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.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.10.2014בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' ציפורה
 ,9ירושלים ,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  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.10.2014בשעה  ,12.00במשרדי יגאל
ארנון ושות' ,עורכי דין ,מגדלי עזריאלי  ,1בניין עגול ,קומה ,46
תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון (בלא הצהרת כושר פירעון)
ומינוי מפרק.
גיל אורן ,עו"ד
			

גיא גיסין ,עו"ד
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* ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6868התשע"ד ,עמ'
 - 7856מבוטלת.
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