רשומות
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שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה 3044 ..........
מינוי ממלאת מקום ממונה בריאות בוועדת חריגים לפי
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים
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הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 3046 .
תיקון הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה 3046 .........................................................
מינוי ממונה במועצה המקומית זכרון יעקב לפי חוק
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מינוי מנהל ארנונה וועדת ערר לארנונה (חבל יבנה) 3047 ...
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3063 .........................................
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הודעה על מינוי סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה אישרה ,בהתאם לסעיף (25א)
לחוק–יסוד :הממשלה 2את:
מינויה על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר המדע
הטכנולוגיה והחלל ,של חברת הכנסת ציפי חוטובלי לתפקיד
סגנית שר במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל ,נוסף על תפקידה
כסגנית שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;
מינויו על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות,
של חבר הכנסת צחי הנגבי לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות,
נוסף על תפקידו כסגן שר במשרד החוץ.
הודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום ז' בטבת התשע"ה
( 29בדצמבר .)2014
ח' בטבת התשע"ה ( 30בדצמבר )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על העברת שטח הפעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (31ד) לחוק–
יסוד :הממשלה ,2החליטה הממשלה להעביר ממשרד האוצר
למשרד ראש הממשלה את שטח הפעולה של יחידת מטה
התקשוב הממשלתי ,לרבות פרויקט ממשל זמין והיחידה
לשיפור השירות הממשלתי לציבור ולמעט פרויקט מרכב"ה,
אשר יישאר במשרד האוצר ויועבר לאחריות החשבת הכללית.
בהתאם לסעיף (9א)( )11לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
ההחלטה הובאה לידיעת הכנסת.
י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר )2015
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה לתקן את התוספת
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-באופן שישקף
את העתקת המשרה ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה,
ולפיכך תחת הכותרת "משרד האוצר" שבתוספת האמורה יש
לגרוע את פרט "7א .הממונה על התקשוב הממשלתי" ותחת
הכותרת "משרד ראש הממשלה" ,אחרי פרט "44ה .ראש המועצה
הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה" יבוא:
"44ו .הממונה על התקשוב הממשלתי".
י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר )2015
(חמ -3-1173ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86י"פ התשע"ה ,עמ' .646

3 042

הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בשל שינוי שם יחידה על ידי הממשלה,
יש לשנות שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת
לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולפיכך תחת
הכותרת "משרד ראש הממשלה" ,במקום פרט "44ד .מנהל
היחידה לשירות הממשלתי לציבור" יבוא:
"44ד .מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור".
י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר )2015
(חמ -3-1173ה)2
1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86י"פ התשע"ה ,עמ' .646

הודעה על מינוי מנהל רשות הגז הטבעי
לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב2002-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (59א) לחוק משק הגז
הטבעי ,התשס"ב ,12002-מינתה הממשלה ,על פי הצעת
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ,בהתייעצות עם
ממלא מקום שר האוצר ,את אלכסנדר וורשבסקי ,לתפקיד
מנהל רשות הגז הטבעי לתקופה של חמש שנים.
י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר )2015
(חמ -3-3186ה)4
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשס"ב ,עמ' .55

הודעה על מינוי עובדת סוציאלית ראשית
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י1950-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15ז(ב) לחוק משפחות
חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י,11950-
מיניתי את לידיה דרורי גוהר ,לעובדת סוציאלית ראשית.
ג' בטבת התשע"ה ( 25בדצמבר )2015
(חמ )3-4888
1

משה יעלון
שר הביטחון
ס"ח התש"י ,עמ'  ;162התשע"ד ,עמ' .186

מינוי נציג במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )14לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את רועי רבר מונקה ,לנציג הדור
הצעיר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
מינויים קודמים בטלים.
תוקף המינוי מיום חתימתו לתקופה של  5שנים.
ד' בסיוון התשע"ד ( 2ביוני )2014
(חמ -3-7ה)1
גדעון סער
שר הפנים
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

מינוי ממלאת מקום לנציג שר הפנים במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה

מינוי ממלאי מקום לנציג ארגון הגג של הגופים
הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )1ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את שירה ברנד ,לממלאת
מקום נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

מינויים קודמים לממלא מקום נציג שר הפנים ,במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה  -בטלים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )13וסעיף 48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את איתמר בן דוד,
אלי בן ארי ,ענת הורוביץ הראל וניר פפאי ,כממלאי מקום נציג
ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות
הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

ט' באלול התשע"ד ( 4בספטמבר )2014
(חמ -3-7ה)1

מינויים קודמים לנציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים
שעניינם בשמירת איכות הסביבה במועצה הארצית וממלאי
מקומו ,לפי סעיפים (12ב)( )13ו–48א(א) לחוק  -בטלים.

תוקף המינוי מיום חתימתו ,וכל עוד המתמנה משמשת
בתפקידה במשרד הפנים.

1

גדעון סער
שר הפנים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ' .168

מינוי ממלאת מקום לחבר בעל הכשרה מקצועית
בסוציולוגיה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תוקף המינויים מיום חתימתם.
א' בתמוז התשע"ד ( 29ביוני )2014
(חמ -3-7ה)1

1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )12ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את מרים ביליג,
לממלאת מקום לחבר בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
מינויים קודמים לממלא מקום לחבר בעל הכשרה מקצועית
בסוציולוגיה ,במועצה הארצית לתכנון ולבנייה  -בטלים.
תוקף המינוי מיום חתימתו.
ט' באלול התשע"ד ( 4בספטמבר )2014
(חמ -3-7ה)1
1

גדעון סער
שר הפנים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ' .168

מינוי נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים
שעניינם בשמירת איכות הסביבה במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על
מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את ד"ר לאוניד
גולדשטיין ,גריאטר מחוזי ,לחבר בוועדת ערר לפי התקנות
האמורות.
י"ג בתשרי התשע"ה ( 7באוקטובר )2014
(חמ -3-1905ה)1

1

תוקף המינוי מיום חתימתו.
כ"ח בתשרי התשע"ה ( 22באוקטובר )2014
(חמ -3-7ה)1
גדעון סער
שר הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ' .253

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ק"ת התשס"א ,עמ' .338

מינוי חברה בוועדת ערר

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )13לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את נאור ירושלמי ,לנציג ארגון
הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

גדעון סער
שר הפנים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ' .168

לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על
מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את רמית צור,
מנהלת מעון ,לחברה בוועדת ערר לפי התקנות האמורות.
י"ג בתשרי התשע"ה ( 7באוקטובר )2014
(חמ -3-1905ה)1

1

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ק"ת התשס"א ,עמ' .338

3043

מינוי חבר בוועדת ערר

מינוי ממונה על הגבייה

לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על
מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את ד"ר גנאדי
קגן ,גריאטר מחוזי ,לחבר בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון לפי
התקנות האמורות.
י' בכסלו התשע"ה ( 2בדצמבר )2014
(חמ -3-1905ה)1
1

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ק"ת התשס"א ,עמ' .338

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של הסתדרות מדיצינית
הדסה ,3וממנה את:
( )1פרופ' עומר בונה ,מומחה בפסיכיאטריה ,במקומו של פרופ'
יעקב נפרסטק ,ואת פרופ' דנה וולף  -מומחית ברפואה
פנימית ובמחלות זיהומיות ופרופ' מרדכי מושקט  -מומחה
ברפואה פנימית ובפרמקולוגיה קלינית לממלאי מקומו;
( )2פרופ' רבקה פולק  -מומחית ברפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה
וגריאטריה ,במקומו של פרופ' צ'רלס לאון ספרונג ,ואת פרופ'
עופר גפרית  -מומחה בכירורגיה אורולוגית ,לממלא
מקומה;
( )3מוריאל כהן  -אחות מוסמכת ,לאחות בוועדה ,ואת בלהה
קרייסברג  -אחות מוסמכת ,רות רדיאנו  -אחות מוסמכת,
וציפורה אלקוקין  -אחות מוסמכת ,לממלאות מקומה.
ב' בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר )2014
(חמ )3-2753
ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
1
2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
י"פ התשע"ד ,עמ' .48

מינוי ממלאת מקום ממונה בריאות בוועדת חריגים
לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור
שפכים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות בריאות העם (תקני
איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) ,התש"ע,12010-
5
אני ממנה את דגנית איישן ,לממלאת מקום ממונה בריאות
בוועדת חריגים לפי תקנה  5לתקנות האמורות.
י"ג בטבת התשע"ה ( 4בינואר )2015
(חמ )3-4105
ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות
1
2

ק"ת התש"ע ,עמ' .1018
י"פ התשע"א ,עמ' .6

3 044

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית קרית ביאליק (להלן
 העירייה) ,לירן סולומון ,לתפקיד ממונה על הגבייה לצורךגבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות שהוטלו
בשל עבירות לפי חוק עזר לקרית ביאליק (העמדת רכב
וחנייתו) ,התשע"א ,32010-שהן עבירות של ברירת משפט
כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,41982-ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 51985-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.
ו' בטבת התשע"ה ( 28בדצמבר )2014
(חמ )3-18
1
2
3
4
5

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
ק"ת-חש"ם התשע"א ,עמ' .19
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזברית המועצה המקומית מגידו
(להלן  -המועצה) ,מלכה לביא ,לתפקיד ממונה על הגבייה
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי כל דין.
1

י' בכסלו התשע"ה ( 2בדצמבר )2014
(חמ )3-18

1
2
3

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

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432
"העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" (להלן  -הוראה )432ואת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 470כרטיסי חיוב" (להלן
1

ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

 הוראה  ,)470בחוזר מס' ח( 2443-06-להלן  -החוזר) ,ולפיומועד תחילת התיקונים להוראה  432ולהוראה  470ביום י' בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ;)2015ואולם -
( )1ההוראות הנוגעות למדריך להעברת הפעילות וסגירת
חשבון בסעיפים (6 ,5ב) ו–(6ג) להוראה  ,432וכן סעיפים ,8 ,7
 13ו– 14להוראה זו כפי שתוקנו בחוזר ,ייכנסו לתוקף ביום
י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי ;)2015
( )2ההוראות הנוגעות לדוח בסעיפים (6א) ו–(6ב) להוראה ,432
וכן סעיף  18להוראה זו ,ייכנסו לתוקף ביום י"ט באדר א'
התשע"ו ( 28בפברואר .)2016
ח' בטבת התשע"ה ( 30בדצמבר )2014
(חמ )3-3537

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 325ניהול
מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר
מס' ח ,2444-06-ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה מוקדם
ככל הניתן ולא יאוחר מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
ח' בטבת התשע"ה ( 30בדצמבר )2014
(חמ )3-3537
1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את העובדים,
ששמותיהם מפורטים להלן ,להיכנס בכל עת סבירה לחצרים
שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב
שעוסקים בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בהם את
הוראות החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר
זמני שנקבעו לפי סעיף  7לחוק:
עופר ארנון

נטע עשהאל
ג'וואד חוראני
טטיאנה טלמן.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ -3-2495ה)2
גילי צימנד
הממונה על איכות הסביבה

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-אני מודיע
כי הארכתי ביום י"ד בכסלו התשע"ה ( 6בדצמבר  ,)2014את
תוקף רישיון "/379פלמחים" 2עד יום א' בחשוון התשע"ו (14
באוקטובר  )2015לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
כ"ב בכסלו התשע"ה ( 14בדצמבר )2014
(חמ -3-629ה)1
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התשכ"ה ,עמ' .86
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;518התשע"ד ,עמ' .1245

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע ,לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-על
פקיעתם של הרישיונות "/337אביה" 2ביום ה' בטבת התשע"ב
( 31בדצמבר  ,)2011וכן "/338קרן" ,3ביום ח' בכסלו התשע"ב (31
במרס .)2012
כ"ו באלול התשע"ד ( 21בספטמבר )2014
(חמ -3-629ה)4
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;3709התש"ע ,עמ' .3908
 3י"פ התשס"ז ,עמ' .3709

גרשון שוורץ

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט

מיכל שגיא

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-

אורטל צברי
לבנת גולדנברג
רבקה שירצקי
קרן גוריון
סמדר בן ברוך
1

שלומית כורם

		
דוד זקן
המפקח על הבנקים

		

אדיב אבו סרחאן

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

אני מודיע לפי סעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-על
פקיעתו של הרישיון "/330מכבי" 2ביום ז' בתמוז התשע"ג (15
ביוני .)2013
כ"ב בכסלו התשע"ה ( 14בדצמבר )2014
(חמ -3-629ה)4
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ו ,עמ'  ;4141התשע"ג ,עמ' .4645

3045

הודעה על מינוי מפקחים

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ז' בתשרי התשע"ה
( 1באוקטובר  ,)2014בתיק בד"מ  ,100/2013החליט להטיל על
עו"ד איימן חורי ,רישיון מס'  ,21963עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישים ושבעה חודשים.

בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,11985-אני ממנה את עובדי
עיריית קרית גת המפורטים להלן ,לאחר שקיבלו הכשרה
למילוי תפקידם ,לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח
על כלבים) ,התשס"ז ,22007-למפקחים בתחום עיריית קרית
גת:

תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  )2015עד
יום א' בתשרי התש"פ ( 30בספטמבר .)2019
י"ד בטבת התשע"ה ( 5בינואר )2015
(חמ )3-94

1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשמ"ט ,עמ' .64

ד"ר אפרת אושרי
משה גואטה
אסף דיין.
תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד ליום שבו יחדלו מלכהן
בתפקידם בעירייה  -לפי המוקדם.
י"ג בטבת התשע"ה ( 4בינואר )2015
(חמ )3-1923

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ה בתשרי
התשע"ה ( 19באוקטובר  ,)2014בתיק בד"מ  ,118/2012החליט
להטיל על יוסף רסמי עמארנה ,רישיון מס'  ,18414עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה
חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  )2015עד
יום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט .)2015
י"ד בטבת התשע"ה ( 5בינואר )2015
(חמ )3-94

1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשמ"ט ,עמ' .64

הודעה בדבר השעיית חבר

1
2

תיקון 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 ,כי קבעתי אזור נוסף שבו
לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך ההודעה בדבר
אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה בתחומי
עיריית ירושלים 2תתוקן כך שבסופה יבוא:
"( )5גן סוקולוב ,בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים".
ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ )3-3651
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים
1
2

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ג באלול
התשע"ד ( 18בספטמבר  ,)2014בדיק בד"מ  ,080/2013החליט
להטיל על סברי עבאס ,רישיון מס'  ,36640עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  )2015עד
יום י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני .)2015
י"ד בטבת התשע"ה ( 5בינואר )2015
(חמ )3-94

1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשמ"ט ,עמ' .64

3 046

אבירם דהרי
ראש עיריית קרית גת
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ' .144
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשע"ד ,עמ' .772

תיקון 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 על תיקון הודעה בדבר
אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה ,2כך
שבפסקה  63שעניינה גינת כלבים בגן העיר ,בסופה יבוא:
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  ,4989עמ'  ,6923עמ'  7243ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ' ,493
 4181 ,3439ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ' .1753

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

"בימים א' עד ו' בין השעות  7.00עד  ;22.00בימי שבת וחג
בין השעות  10.00עד  ,14.00וכן בין השעות  16.00עד ".22.00
י"ז בטבת התשע"ה ( 8בינואר )2015
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

		

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' 4552
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4978התשס"א ,עמ'  ,2235והודעה
בדבר תיקון טעות דפוס פורסמה בילקוט הפרסומים ,6509
התשע"ג ,עמ'  ,1492מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת
ו/או מאושרת ,דרך חדשה ו/או הרחבת דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 -

מינוי ממונה במועצה המקומית זכרון יעקב
לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק חופש
המידע ,התשנ"ח ,11998-אני ממנה את עובדת המועצה
יסמית דקל ,לתפקיד ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור,
על טיפול בבקשות לקבל מידע ועל יישום הוראות החוק
האמור.
י"ז בטבת התשע"ה ( 8בינואר )2015
(חמ )3-2956
אלי אבוטבול
ראש מועצת זכרון יעקב
1

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .226

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית חבל יבנה ,בישיבתה מיום י"ז
באדר א' התשע"ד ( 17בפברואר  ,)2014את דורון לוז למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור.
כ' בטבת התשע"ה ( 11בינואר )2015
(חמ -3-265ה)1
משה ליבר
ראש המועצה האזורית חבל יבנה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית חבל יבנה ,בישיבתה מיום י"ז
באדר א' התשע"ד ( 17בפברואר  ,)2014ועדת ערר ממ"ש
(מגורים/מבנים/שטחים) נוספת על הקיימות ,לעניין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
דורון לוז  -יושב ראש;

חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת שרפת ,המזוהה כח"ח
 34בגוש ( 30279חלק ממגרש מס'  ;)1והמזוהה כשטחים
בלתי מוסדרים הידועים כחלקים ממגרשים  4 ,1לפי
תכנית  4552המאושרת ,והמזוהה כשטח בין קואורדינטות
אורך  168.713-168.230לפי רשת ישראל הישנה (-218.230
 218.713קואורדינטות אורך לפי רשת ישראל החדשה)
ובין קואורדינטות רוחב  127.980-127.655לפי רשת ישראל
הישנה ( 627.980-627.655קואורדינטות רוחב לפי רשת
ישראל החדשה) ,לפי תכנית  4552המאושרת; סך הכול
שטח להפקעה כ– 12,080מ"ר ,הצבוע בצבעים חול ,אדום,
כמסומן בתשריט תכנית  4552המאושרת.
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי
האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בהם בשעות העבודה הרגילות.
ט"ו בכסלו התשע"ה ( 7בדצמבר )2014
(חמ )3-2

חיה ארמן  -חברה;
אודי רובינשטיין  -חבר.
כ' בטבת התשע"ה ( 11בינואר )2015
(חמ -3-265ה)1
משה ליבר
ראש המועצה האזורית חבל יבנה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

3047

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

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים
ושצפי"ם.
 .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 בתל–אביב-יפו ,הפקעה בגוש  ,9006לשעבר
גוש שומה - 7044

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' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שב"צ,
דרכים ושצ"פ.
 .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 בתל–אביב-יפו ,גוש  ,9001לשעבר גושי
שומה - 7036 ,7035

חלקה

שטח רשום במ"ר
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כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-2

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

3 048

שטח ההפקעה במ"ר

חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

בשלמות

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

3

936

בשלמות

10

1,053

בשלמות

23
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בשלמות

24

681

בשלמות

25

262

בשלמות

26
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282

בשלמות
בשלמות
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כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-2

בשלמות

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

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

חלקה

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' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים
ושטחי ציבור פתוחים.

.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 בתל–אביב-יפו ,גוש  ,8997לשעבר גוש שומה
- 7025
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר
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כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

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

.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 בתל–אביב-יפו ,חלקות שונות בגוש ,8999
לשעבר גוש שומה  ,7036כמפורט להלן -
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

1

418

כ–12

83

141

בשלמות

3

437

בשלמות

85

64

בשלמות

18

278

בשלמות

87

66

בשלמות

29

153

בשלמות

52

528

בשלמות

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

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

3049

חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח ההפקעה במ"ר

53

1,713

בשלמות

54

2,203

בשלמות

55

624

בשלמות

56

1,705

בשלמות

58

519

בשלמות

59

1,417

בשלמות

61

77

בשלמות

62

110

בשלמות

כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-2
		

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
חפאג/1351/חפ/1901/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6329התשע"ב ,עמ'  ,944מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך ושטח 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 -

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'
הר ,2167/הרצליה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6533התשע"ג ,עמ'  ,2286מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 בהרצליה ,רח' המסילה  -גוש  ,6520חלקי
חלקה  ;69הייעוד :דרך.

ט' בכסלו התשע"ה ( 1בדצמבר )2014
(חמ )3-2

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

3 050

משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

חטיבת קרקע בחיפה הנמצאת ברחוב יוברט המפרי בין
חוף הים ומפגש שד' ההגנה ורחוב אלנבי ,מחלף אלנבי
המזוהה כחלק מחלקה  46בגוש  ,10818וחלק מחלקה 24
בגוש  ;11673הייעוד :דרך ושטח ציבורי פתוח.
א' בטבת התשע"ה ( 23בדצמבר )2014
(חמ )3-2

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

1

יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

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'
חפ ,8/1796/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6091התש"ע ,עמ'  ,3058מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
אתר לבניין ציבורי.

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

 .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 בחיפה ,שד' בן גוריון  ,48המזוהה כחלק
מחלקה  5בגוש .11676
ז' בטבת התשע"ה ( 29בדצמבר )2014
(חמ )3-2
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

גוש
6684

6694

חלקה
בשלמות

גוש

חלקי
חלקה

6684

68-59

דרך

86-76

דרך

הייעוד

87

דרך ,שביל

93-88

דרך

94

דרך ,שביל

101-96

דרך

113

דרך ,שביל

135-133

דרך

148-145

דרך

48

דרך

57 ,56

דרך

60

דרך
61

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' ממ,916/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1939התשל"ג ,עמ'  ,2207מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 ביהוד-מונוסון ,המזוהה כ-

חלקי
חלקה

חלקה
בשלמות

6711

הייעוד

דרך

64-62

דרך

87-74

דרך

107-104

דרך

109

דרך

116-111

דרך

187

דרך
188

דרך

225

דרך

262

שביל להולכי רגל

269

דרך

332

דרך

340

דרך ,שביל להולכי
רגל

214

דרך

216

דרך

218

דרך

233-231

דרך
227

דרך

280-278

דרך

322-320

דרך

330-328

דרך

345-340

דרך

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

3051

גוש

חלקי
חלקה

6711

455

חלקה
בשלמות
546

בילקוט הפרסומים  ,6446התשע"ב ,עמ'  ,5310מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

הייעוד
דרך

72 6727
ח' באלול התשע"ד ( 3בספטמבר )2014
(חמ )3-2
יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

.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 -

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' נס,144/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6640התשע"ג ,עמ'  ,7267מוסרת 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 שצ"פ
ודרכים.
 .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 בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3851חלק מחלקות
( 126 ,36 ,35 ,16 ,15 ,13לשעבר ח"ח .)14
כ"ט בכסלו התשע"ה ( 21בדצמבר )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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,7/1268/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3908התשנ"א ,עמ'  ,3300ובהתאם לתכנית
מס' פת ,71/1268/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5971התשס"ט ,עמ'  ,4591מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

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

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'
נת/20/401/א ,10/שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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חטיבת קרקע בנתניה ,המזוהה כחלקה  10בגוש 9041
בשלמות; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
ז' בטבת התשע"ה ( 29בדצמבר )2014
(חמ )3-2
מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה
 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-

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
במ8/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4075התשנ"ג ,עמ'  ,1229מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי 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 בפתח תקוה ,רח' אורלוב  ,53גוש ,6361
ח"ח  ,89בשטח של  310מ"ר; הייעוד :דרך.
ה' בכסלו התשע"ה ( 27בנובמבר )2014
(חמ )3-2
איציק ברוומן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
במ8/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4075התשנ"ג ,עמ'  ,1229מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי 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 בפתח תקוה ,רח' קהילת שיקאגו ,גוש ,6321
ח"ח ( 129לשעבר גוש  ,6320חלקות  ,)21 ,20בשטח של
 139מ"ר; הייעוד :ספורט.

כ"ו בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר )2014
(חמ )3-2
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .125

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' דרך מנחם בגין ,גוש ,6321
ח"ח ( 108לשעבר ח"ח  ,)32 ,31 ,29 ,1בשטח של  594מ"ר;
הייעוד :ספורט.
כ"ו בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר )2014
(חמ )3-2
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .125

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת/
במ8/1255/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4075התשנ"ג ,עמ'  ,1229מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .125
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 .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 בפתח תקוה ,רח' מנחם בגין ,גוש  ,6321ח"ח
( 128לשעבר גוש  ,4044ח"ח -43 ,41 ,39-36 ,34-10 ,8 ,6-1
 ;51הייעוד :ספורט.
כ"ו בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר )2014
(חמ )3-2
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,11/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2876התשמ"ג ,עמ'  ,451מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 -

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'
פת ,48/1210/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ'  ,2552מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי 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 בפתח תקוה ,רח' רמב"ם ,גוש  ,6379ח"ח ,74
בשטח של  29מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ו בכסלו התשע"ה ( 18בדצמבר )2014
(חמ )3-2
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .125
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חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש - 3945
ששטחה כ– 55מ"ר ,חלק מחלקה ;186
ששטחה כ– 45מ"ר ,חלק מחלקה .509
הרחבת רחוב התקוה מצדו המערבי ,רובע כצנלסון.
ב' בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר )2014
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

 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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ/
מק ,11/513/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6780התשע"ד ,עמ'  ,4740מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של שצ"פ.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

.4
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 בגדרה ,המזוהה כגוש  ,4625ח"ח ;93 ,91
הייעוד :שצ"פ.

ב' בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר )2014
(חמ )3-2

י"ב בכסלו התשע"ה ( 4בדצמבר )2014
(חמ )3-2
דוד יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר
מס' ג ,5626/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3894התשנ"א ,עמ'  ,2909מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.3

המועצה המקומית ראש פינה 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 -

סיגל לחמני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה
 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'
גז ,12/525/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3465התשמ"ז ,עמ'  ,1976מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של בנייני ציבור (או 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.

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר חבד ,המזוהה כגוש  ,6261ח"ח ,26 ,25
 ,40 ,32 ,31 ,30ששטחה  3,727מ"ר.

גוש  ,13941ח"ח  ,48שטח רשום  56 :מ"ר; סיווג :דרך; מגרש
 ;48שטח מופקע 56 :מ"ר; אחוז ההפקעה ;100% :סך הכול
הפקעה לדרך 56 :מ"ר.
י"ד בטבת התשע"ה ( 5בינואר )2015
(חמ )3-2
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

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

3055

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,5710/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4986התשס"א ,עמ'  ,2698מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בנייני
ציבור (או 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 -

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 .2בכוונת 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 בטורעאן ,המזוהה כגוש  ,16610ח"ח .4

ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ )3-2
אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
 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,7215/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4407
התשנ"ו ,עמ'  ,3265ותכנית מס' ג ,19907/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6755התשע"ד ,עמ'
 ,3795מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים ,שבילים ,שטח
ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 כמא ,המזוהה כגוש  ,15331ח"ח .1
ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ )3-2
אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

 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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4590
התשנ"ח ,עמ'  ,706מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של בנייני ציבור
(או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה).

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 056

חטיבת קרקע  -חטיבת קרקע בעילוט ,המזוהה כגוש וחלקי
חלקות האלה:

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

גוש

חלקי
חלקה

שטח
במ"ר

17484

17501

ייעוד

31

154

דרך

32

1,075

בנייני ציבור ,שביל,
דרכים

34

125

דרך ,שביל

35

167

דרך

36

375

דרך ,שביל

37

16

דרך ,שביל

38

7

שביל

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 .2בכוונת 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 כנא ,המזוהה כגושים וחלקי חלקות
האלה:

67

65

דרך

68

104

דרך

גוש

69

92

דרך

17396

70

193

דרך

23

73

1,700

דרך ,שביל ,בנייני
ציבור

24

316

38

844

דרך

73

137

דרך ,בנייני ציבור

39

658

דרך

74

130

דרך

40

136

דרך

דרך ,בנייני ציבור
217
87
שטחים בשטח הבנוי של היישוב עילוט בשטח כולל של
 5,963מ"ר המיועדים לדרכים ,שבילים ,שטח ציבורי פתוח
ושטח לבנייני ציבור והמזוהים כלהלן:
דרכים מס'  106 ,101 ,83 ,75 ,64 ,61 ,60 ,41 ,10 ,3בתכנית
ג ,19907/שטח ציבורי פתוח ליד המעיין ושטח לבנייני
ציבור המזוהה כגן ילדים "המעיין".
כ"ה בכסלו התשע"ה ( 17בדצמבר )2014
(חמ )3-2
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

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,8588/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4790
התשנ"ט ,עמ'  ,4998ותכנית מס' גנ ,16997/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5866התשס"ט,
עמ'  ,385מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים.

17393

ייעוד

חלקי חלקה

שטח במ"ר

21

201

דרך

478

דרך
דרך

דרכים

104

1,342

113

61

דרך

25

841

דרך

75

13

דרך

77

454

דרך

78

447

דרך

79

121

דרך

80

317

דרך

ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ )3-2
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
 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

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

3057

והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8588/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4790התשנ"ט ,עמ'  ,4998מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 -

( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק 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 בקרית גת ,המזוהה כ-
גוש  ,2909חלקות ( 165-151לשעבר גוש  ,3080חלקי חלקות
 ;)20 ,17 ,16 ,7 ,4-2מגרשים  ;106-92הייעוד :שטח ציבורי
פתוח;

חטיבת קרקע בכפר כנא ,המזוהה כגושים וחלקי חלקות
האלה:
גוש

חלקי חלקה

17391

16

513

18

332

19

402

20

778

17390

שטח במ"ר

16

754

62

1,935

גוש  ,2909חלקות ( 172-166לשעבר גוש  ,3080חלקי חלקות
 ;)20 ,17 ,16 ,7 ,4-2הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג בטבת התשע"ה ( 4בינואר )2015
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הייעוד :דרך.
ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014
(חמ )3-2
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
 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' 4/140/03/9
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6584התשע"ג ,עמ'  ,4400מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע אתהקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,2831
התשמ"ב ,עמ'  ,2391בדבר תכנית הר.1281/
תוספת
הרצליה ,רחוב ספיר  -גוש  ,6420חלקי חלקה  ;54הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית הרצליה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ט בשבט התשע"ד ( 20בינואר )2014
(חמ )3-3
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
1

3 058

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 14

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע אתהקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,2977
התשמ"ד ,עמ'  ,416בדבר תכנית הר1141/א.
תוספת
הרצליה ,רח' המסילה  -גוש  ,6520חלקי חלקה  ;69הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית הרצליה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט' בכסלו התשע"ה ( 1בדצמבר )2014
(חמ )3-3
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ( 3802להלן -
התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4053התשנ"ג ,עמ' ( 279להלן  -התכנית) ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4655התשנ"ח ,עמ'  ,4182תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכונת בית צפפא ,גוש  ,30280חלק מחלקה ,39
לצורך דרך חדשה והצבוע בצבע אדום כמסומן בתשריט תכנית
 3802המאושרת.
העתק תשריט ההפקעה מופקד באגף הנכסים ,עיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג באלול התשע"ד ( 8בספטמבר )2014
(חמ )3-4

2

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-וסעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים (להלן  -הוועדה) ,כי היא
חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6668התשע"ד ,עמ'  ,478בדבר תכנית
מיתאר ג-במ( 153-להלן  -התכנית).
תוספת
חטיבת קרקע במושב מדרך עוז ,בגוש  ,11806חלק מחלקה ,91
בשטח של  3,227מ"ר.
חטיבת הקרקע האמורה ,מסומנת בתשריט ההפקעה המופקד
במשרדי הוועדה בקיבוץ מזרע.
כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-3
אייל בצר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,2660שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5028התשס"ב,
עמ'  ,294מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6690התשע"ד ,עמ'  ,1163תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,בגוש ( 8991לשעבר גוש
שומה  ,)7032חלקות  48 ,45 ,39 ,38 ,12 ,11 ,6-2בשלמות וחלק
מחלקה  32בשטח של  78מ"ר מתוך  89מ"ר ,וחלק מחלקה  36בשטח
של  65מ"ר מתוך שטח של  84מ"ר.
כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
1
2

1

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

3059

הודעה לפי סעיף 19

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

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'
כס2/8/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3282התשמ"ו ,עמ'  ,980מצהירה 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  ,4887התש"ס,
עמ'  ,3706תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,1900/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5222
התשס"ג ,עמ'  ,4022מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,5928
התשס"ט ,עמ'  ,2843תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

חטיבת קרקע בכפר סבא  -גוש  ,6428חלקי חלקה  ,172שטח
החלקה 755 :מ"ר ,שטח הפקעה 225 :מ"ר; הייעוד :דרך ושצ"פ.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהרצליה ,גוש - 6592
חלקה/חלקי
חלקה

ייעוד

ח"ח 29 ,28

דרך וחניון ציבורי

המנופים פינת
הסדנאות

ח"ח 32

דרך ,חניון ציבורי
ושצ"פ

המנופים

ח"ח 33

דרך וחניון ציבורי

המנופים

הודעה לפי סעיף 19

 107בשלמותה
(לשעבר ח"ח )38

דרך

הסדנאות

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

רחוב

ח"ח 45 ,43 ,40

דרך

אבא אבן

ח"ח 57

דרך

אריה שנקר

 65בשלמותה

דרך

אריה שנקר

ח"ח 72

דרך ושצ"פ

אריה שנקר פינת
רח' החושלים

ח"ח 73

דרך וחניון ציבורי

אריה שנקר

 74בשלמותה

דרך וחניוןציבורי

אריה שנקר

ח"ח 85

דרך

אריה שנקר

ח"ח 105
(לשעבר ח"ח
)31 ,30

דרך ,חניון ציבורי
ושצ"פ

המנופים

כ"ב בכסלו התשע"ה ( 14בדצמבר )2014
(חמ )3-4
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
1
2

ה' בכסלו התשע"ה ( 27בנובמבר )2014
(חמ )3-4

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

3 060

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
1
2

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,16/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2735התשמ"א ,עמ'  ,2535מצהירה 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  ,4231התשנ"ד,
עמ'  ,4284תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא  -גוש  ,6428חלקי חלקה  ,379שטח
החלקה 783 :מ"ר ,שטח הפקעה 70 :מ"ר; הייעוד :דרך.

ח' בכסלו התשע"ה ( 30בנובמבר )2014
(חמ )3-4
יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא
1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

הודעה לפי סעיף 19

גוש

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' ש,343/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4986
התשס"א ,עמ'  ,2694מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6879התשע"ד ,עמ' ,8159
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית
זכרון יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בזכרון יעקב ,שייעודה שטח ציבורי פתוח,
דרכים ,חניות ומבנים לשימור -

1
2

גוש

ח"ח

שטח (מ"ר)

11322

64

564

ח"ח

11302

שטח (מ"ר)

62

266

63

193

89

78

כ"ד בכסלו התשע"ה ( 16בדצמבר )2014
(חמ )3-4
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

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' ש,656/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5735
התשס"ח ,עמ'  ,461מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה השומרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת 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  ,6896התשע"ה ,עמ'  ,148תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זכרון יעקב מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

65

635

66

1,299

67

1,112

68

1,214

69

1,758

74

181

75

105

76

83

ששטחה  114מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11309ח"ח ;40

77

148

ששטחה  56מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11309ח"ח ;101
ששטחה  120מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;14

חטיבת קרקע בזכרון יעקב -
ששטחה  400מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11309ח"ח ;38
ששטחה  225מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11309ח"ח ;39

78

150

79

83

ששטחה  466מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;21

80

134

ששטחה  1,505מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;27

81

95

82

1,273

83

738

84

764

85

985

( 86חלקה
בשלמות)

63

94

1,110

95

2,574

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

ששטחה  2,890מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;28
ששטחה  3,041מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;30
ששטחה  1,782מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ;31
ששטחה  413מ"ר ,המזוהה כגוש  ,11706ח"ח ( 35לשעבר
חלק מחלקה .)1
הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,דרכים ,חניות ומבנים לשימור.
כ"ט בכסלו התשע"ה ( 21בדצמבר )2014
(חמ )3-4
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון
1
2

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

3061

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'
לד ,4/1300/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6828התשע"ד ,עמ'  ,6479מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת 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  ,6881התשע"ד ,עמ'
 ,8196תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לוד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

ב' בטבת התשע"ה ( 24בדצמבר )2014
(חמ )3-4
איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

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' אפ,203/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3737
התש"ן ,עמ'  ,1663מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין ,בהתאם לסעיף  19לפקודת 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  ,6518התשע"ג ,עמ'  ,1705תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראש העין מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בלוד ,רח' מיכה רייסר ,המזוהה כגוש ,3967
ח"ח  ;42 ,30-27הייעוד :שטח בנייני ציבור.
י"ט בכסלו התשע"ה ( 11בדצמבר )2014
(חמ )3-4
יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד
1
2

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

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

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,7/1268/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3908התשנ"א ,עמ'  ,3300ובהתאם לתכנית
מס' פת ,71/1268/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5971התשס"ט ,עמ'  ,4591מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,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  ,6574התשע"ג ,עמ' ,3988
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3 062

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' אורלוב ,גוש  ,6361ח"ח ;90
ששטחה 402 :מ"ר לדרך.

חטיבת קרקע בראש העין ,שכונת שבזי ,המזוהה כגוש - 4271
ח"ח  ,102ששטחה  237מ"ר;
ח"ח  ,103ששטחה  200מ"ר;
ח"ח  ,104ששטחה  200מ"ר;
ח"ח  ,105ששטחה  200מ"ר;
ח"ח  ,106ששטחה כ– 425מ"ר;
ח"ח  ,107ששטחה  200מ"ר.
הייעוד :שטח לדרך.
כ"ב בכסלו התשע"ה ( 14בדצמבר )2014
(חמ )3-4
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6951
התשע"ה ,עמ'  ,2123לעניין תכנית מס' חפ1571/א (חיפה),
בסעיף  ,4תיאור הקרקע ,במקום "חלקה  "205יבוא "חלקה ."388
(חמ )3-2

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

גוש 522279/1 :חלקי חלקות.5 :
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
גוש 522199 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522172 :חלקי חלקות.5 :
מחוז דרום
גוש 522171 :חלקי חלקות.5 :
מחוז  :דרום ,מרחבי תכנון מקומי :
גוש 522174 :חלקי חלקות.5 :
גלילית מחוז הדרום ,נגב מזרחי
גוש 522171 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522179 :חלקי חלקות.5 :
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
גוש 522177 :חלקי חלקות.5 :
44 /542 /25 /25
גוש 522179 :חלקי חלקות.5 :
שם התכנית :כסייפה – הרחוב המרכזי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון גוש 522178 :חלקי חלקות.5 :
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית גוש 522191 :חלקי חלקות.5 :
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית גוש 522194 :חלקי חלקות.5 :
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,מופקדת תכנית מתאר גוש 522191 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522199 :חלקי חלקות.5 :
מקומית מס'54 /549 /25 /15 :
גוש 522198 :חלקי חלקות.5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא גוש 522989 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522987 :חלקי חלקות.5 :
היתרים או הרשאות
גוש 522989 :חלקי חלקות.5 :
המתייחסת לתכניות הבאות:
גוש 522988 :חלקי חלקות.5 :
מספר התכנית
סוג היחס
גוש 522751 :חלקי חלקות.5 :
 /7במ571 /
שינוי
גוש 522755 :חלקי חלקות.5 :
5 /548 /21 /7
שינוי
גוש 522751 :חלקי חלקות.5 :
159 /21 /7
שינוי
גוש 522711 :חלקי חלקות.5 :
421 /21 /7
שינוי
5 /152 /21 /7
שינוי
מטרת התכנית:
5 /549 /25 /7
שינוי
פיתוח הרחוב המרכזי בכסייפה כרחוב עירוני פעיל בעל
9 /549 /25 /7
שינוי
דופן בנויה וחזית מסחרית.
52 /549 /25 /7
שינוי
הקצאת מגרשי מגורים חדשים לאורך הרחוב המרכזי
158 /21 /7
שינוי
ובסביבתו.
5 /152 /21 /7
שינוי
עיקרי הוראות התכנית:
 /155 /21 /7א
שינוי
 .5קביעת חתך הרחוב המרכזי וקביעת הנחיות לעיצוב
149 /21 /7
שינוי
המרחב הציבורי.
55 /549 /25 /7
שינוי
 .5קביעת מגרשי מגורים חדשים בדופן הרחוב המרכזי
 /597 /21 /55ד
שינוי
במקום שצ''פ.
 /7במ572 /
שינוי
 .1קביעת חזית מסחרית בקומת הקרקע לאורך הרחוב
 /5 /597 /21 /55ד
כפיפות
המרכזי.
תמ"א /14 /ב1 /
כפיפות
 .4קביעת אזור מסחר ,תעסוקה ותיירות בכניסה לישוב.
תמ"מ - 54 /4 /על תיקוניה.
כפיפות
 .1קביעת אזור מגורים ב' במקום שטח למסחר.
תמ"א1 /
כפיפות
 .9קביעת אזור מגורים ב' במקום אזור למגורים ג'
:
ומקומם
בתכנית
הכלולים
השטחים
(בנייה רוויה).
יישוב :כסייפה
 .7קביעת הוראות לטיפול בשטחי העתיקות.
יישוב :תחום מחוזי גלילי
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
קואורדינטה X: 208000
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
קואורדינטה Y: 573000
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
גבולות התכנית:
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
גושים וחלקות:
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
גוש( 8 :ארעי) (שומה) נחל דרגות  -חלקי חלקות.55 - 55 :
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
גוש( 55 :ארעי) (שומה) מלחתה  -חלקי חלקות.45 ,55 ,9 :
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון:
מוסדר:
 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
גוש 522271/5 :חלקי חלקות.5 :
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,טלפון:
גוש 522279/1 :חלקי חלקות.5 :
 .29-9512899הועדה המקומית  -המחוזית לתכנון
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ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון.29-9591781 :
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 .5898 -

מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אופקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
422 /425 /22 /52
שם התכנית :אזור מלאכה  -אופקים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'511 /525 /21 /51 :
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
9 /525 /21 /51
שינוי
54 /525 /21 /51
שינוי
51 /525 /21 /51
שינוי
 /51בת47 /
שינוי
514 /525 /21 /51
שינוי
5 /525 /25 /51
שינוי
 - 59 /525 /21 /51למחיקה
שינוי
12 /525 /21 /51
שינוי
95 /525 /21 /51
שינוי
5 /525 /25 /51
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אופקים.
אזור המלאכה -בסמוך לאזור התעשייה הצפוני ,רח'
ז'בוטינסקי ,רח' המסגר ,רח' הרצל – אופקים.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש 18117 :חלקות במלואן,547 ,55 - 57 ,51 - 9 ,4 :
.584 - 519 ,511 - 515 ,549
גוש 18117 :חלקי חלקות.548 ,518 - 517 ,557 ,55 :
לא מוסדר:
גושים בשלמות.522555 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מלאכה קיים .באזור זה
יקבעו ייעודי קרקע לתעשייה ומלאכה ,מלאכה משולבת
במסחר ,שטחי מסחר ושטח לבניני ציבור .במסגרת זו
יבוצעו פעולות איחוד וחלוקת מגרשים שלא בהסכמת
בעלים.

3 064

התכנית קובעת את הפעולות הבאות:
א .שינוי ייעוד מאזור תעשייה לאזור תעשיה ומלאכה.
ב .שינוי ייעוד קרקע מאזור מלאכה ואזור מלאכה
ותעשיה זעירה לאזור תעשיה ומלאכה ולאזור מלאכה
עם חזית מסחרית ולמסחר.
ג .הגדרת תכליות ושימושים מותרים.
ד .קביעת זכויות ומגבלות בנייה באזורים והשימושים
השונים.
ה .הסדרת תנועה והקצאת שטחים ביעוד באזור מלאכה
משולב מסחר למטרות חניה לרכב פרטי ורכב תפעולי.
ו .הקצאת שטחים למטרת חניה.
ז .קביעת הוראות לתכנון בינוי ועיצוב אדריכלי ,תכנון
נוף ועבודות פיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/29/5255ובילקוט הפרסומים  ,9499התשעג ,עמוד
 ,484בתאריך .55/52/5255
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אופקים ,שד הרצל  5אופקים
 92122טלפון ,29-8859145 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
2 /490 /22 /5
שם התכנית :מגרש מס' ב 94איזור תעשייה שחור -
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
1 /589 /21 /5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5מק441 /
שינוי
589 /21 /5
שינוי
 /5מק152 /
שינוי
15 /525 /25 /5
כפיפות
5 /589 /21 /5
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ,רח' השרברב ב ,84איזור תעשיה שחורת
קואורדינטה X: 196800
קואורדינטה Y: 390300
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
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מרחבי תכנון גובלים :חבל אילות.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש ,42288 :חלקות במלואן.41 - 45 ,19 ,8 - 5 :
גוש ,42288 :חלקי חלקות,19 ,51 :
מטרת התכנית:
התכנית מציעה שינוי בהוראות בנייה למגרש ב 84איזור
תעשיה שחורת ,אילת בנושאים הבאים:
שינוי קוי בנין  :קדמי נקודתי מ 1 -מ' ל 2 -מ' לפי תכנית
בינוי,אחורי נקודתי מ 1 -מ' ל 2 -מ' לפי תכנית בינוי,
צדדי שמאלי מ 1 -מ' ל 2 -מ'  ,צדדי ימני נקודתי מ1 -
מ' ל 4 -מ' לפי תכנית בינוי  ,תוספת קומה ,שינויי גובה
בנין נקודתיים מ 52 -מ' עד ל 52 -מ' לפי תכנית בינוי.
תוספת זכויות ושינוי ייעוד מתעשיה א' לתעסוקה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינויים מתייחסים למגרש ב 84בלבד.
 .5שינוי קווי בנין קדמי נקודתי  :מאושר  1מ' מוצע  2מ'
עפ''י תכנית בינוי ,צדדי שמאלי :מאושר  1מ' מוצע  2מ',
צדדי ימני נקודתי :מאושר  1מ' מוצע  4מ' עפ"י תכנית
הבינוי ,אחורי נקודתי מאושר  1מ' מוצע  2מ' עפ"י
תכנית הבינוי.
*הערה -שינוי קווי בנין :קדמי לצורך הקמת חדר
המדרגות ,הצללה ומטווח ירי פתוח ,צדדי שמאלי
ואחורי לצורך הקמת המטווח ירי פתוח ,צדדי ימיני
לצורך הקמת סככה לחניה.
 .1תוספת קומה :מאושר  1-קומות מעל הכניסה
הקובעת ,מוצע  4קומות מעל הכניסה הקובעת.
*הערה-תוספת קומה לצורך הקמת גלריה בלבד
עפ"י תכנית בינוי.
 .4שינוי גובה מקסימאליים נקודתיים  -מאושר  52מ'
מפני הכביש מוצע עד  52מ' מפני הכביש.
*הערה -שינוי גובה מקסימאלי נקודתי להקמת חדר
מדרגות ,קומה ב' ,מסתור טכני ומעקה בגג.
 .1תוספת זכויות עפ"י נספח בינוי.
 .9שינוי ייעוד מתעשיה א' לתעסוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. 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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון:
 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
טלפון29-9197554 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
24 /544 /22 /5
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש 522
שכ' שחמון רובע  0אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'14 /554 /21 /5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5מק457 /
שינוי
554 /21 /5
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :דרך הבשמים  ,84שחמון , 9אילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,42558 :מוסדר ,חלקות במלואן.541 :
קואורדינטה X: 193325
קואורדינטה Y: 383610
מגרשים:
 592בהתאם לתכנית 554 /21 /5
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
.5תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה  5מטר.
מאושר  5מ', .מוצע  5מ'.
.5תוספת זכויות בנייה :מאושר 592 -מ"ר ,מוצע522 -
מ"ר ,סה''כ  592מ''ר.
.1מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 2
.4שינוי מפלס ה +2.22 -עד ל  5.12מ' :מאושר
, +77.12מוצע .+79.92
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/24/5254ובילקוט הפרסומים  ,9728התשעד ,עמוד
 ,5841בתאריך .21/55/5251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 ,94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת
טלפון ,29-9197554 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
4 /522 /22 /5
שם התכנית :בית מגורים ברחוב עין נטפים ,מגרש ,5
שחמון רובע  - 7אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /521 /21 /5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
71 /525 /25 /5
שינוי
 /5במ519 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' עין נטפים  ,4/1שחמון ,רובע  ,7אילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,42285 :מוסדר ,חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 193275
קואורדינטה Y: 384525
מטרת התכנית:
התכנית מציעה תוספת זכויות בנייה לדירה  1בקומת
הקרקע במבנה מגורים מס'  4קיים ברח' עין נטפים.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה  14 -מ"ר עיקרי לטובת דירה 1
בקומת הקרקע.
סה"כ  :מאושר  5922מ"ר ,מוצע  5914מ"ר עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/27/5254ובילקוט הפרסומים  ,9951התשעד ,עמוד
 ,1824בתאריך .21/29/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  5אילת ,טלפון:
 ,29-9197554וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2 /472 /22 /4
שם התכנית :גלובוס גרופית ,אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'1 /571 /21 /4 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /571 /21 /4
שינוי
 /4מק5589 /
כפיפות
518 /525 /25 /4
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון רחוב :שד' בגין מנחם .
צומת רחובות שד' מנחם בגין ושד' יצחק רבין
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5519 :חלקי חלקות.97 ,12 ,49 ,11 ,15 ,12 ,54 :
גוש 5518 :חלקי חלקות.522 ,99 :
קואורדינטה X: 160050
קואורדינטה Y: 620450
מטרת התכנית:
 .5הקמת מבנה בעל חניון תת קרקעי משולב בשטחי
מסחר ,משרדים ,בית אבות ו/או דיור מיוחד.
 .5העתקת חדר טרפו קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים מיוחד ,דרך
משולבת ושצ''פ  -לדיור מיוחד ,מסחר ,מבנים ומוסדות
ציבור ושצ''פ.
 .5שינוי בקווי בנין כמסומן בתשריט.
 .1הוספת  1172מ''ר לזכויות בנייה למטרות עיקריות,
 5122מ''ר למטרות שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת
ו 8512 -מ''ר למטרות שירות מתחת למפלס הכניסה
הקובעת ,לתא שטח מס' .5
 .4קביעת הוראות בנייה:
א .תוספת קומה אחת למבנה מ 9-ל 7-קומות.
ב .תוספת  5קומות מרתף מתחת למפלס הכניסה,
סה''כ  1קומות מרתף.
ג .שינוי תכסית בנייה.
ד .קביעת הנחיות להעתקת חדר טרנספורמציה קיים.
ה .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/24/5254ובילקוט הפרסומים  ,9784התשעד ,עמוד
 ,1541בתאריך .12/24/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע 94522
טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון ,הגבורה  7אשקלון ,טלפון:
 ,29-9785111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
74 /520 /22 /2
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  A 265ברחוב
חסמן מרק  52שכונת נווה מנחם באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'75 /529 /21 /1 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1במ515 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :חסמן מרק . 51
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם ,רח' חסמן מרק
 - 51באר שבע
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 19421 :חלקות במלואן.59 :
גוש 19421 :חלקי חלקות.17 :
קואורדינטה X: 176525
קואורדינטה Y: 574860
מגרשים:
 A 265בהתאם לתכנית  /1במ515 /
מטרת התכנית:
שינויים במגרש מגורים מס'  A 265ברחוב חסמן מרק
 ,51שכונת נווה מנחם ,באר שבע
עיקרי הוראות התכנית:
 -5קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית מתחת למפלס
הכניסה הקובעת בהיקף של 55 %
לצורך הפיכת קומת עמודים לקומת מגורים ע"י
הנמכת רצפה קיימת.
 -5סגירת קומת עמודים מתחת למפלס הכניסה
הקובעת.
 -1הקטנת זכויות בנייה למטרת שירות מ 52 %-ל.51 %-
 -4שינוי קוי בניין.
 -1קביעת זכויות והנחיות בנייה למחסן נפרד מהבית.
 -9קביעת קווי בנין למחסן נפרד מהבית.
 -7קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 -9קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/28/5254ובילקוט הפרסומים  ,9955התשעג ,עמוד
 ,1459בתאריך .52/29/5251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
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מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  5באר
שבע טלפון ,29-9491927 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ירוחם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
422 /22 /50
שם התכנית :מלונאות במתחם רותם בירוחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירוחם מופקדת תכנית מפורטת מס':
512 /21 /59
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
51 /527 /21 /59
שינוי
 /59מק1 /5252 /
שינוי
555 /25 /59
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירוחם ,רחובות :רש"י פינת בורנשטיין צבי
אגף מזרחי של הרחוב הראשי בקרבה מיידית למרכז
הציבורי של ירוחם
קואורדינטה X: 193800
קואורדינטה Y: 543750
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18929 :חלקות במלואן.529 ,11 :
גוש 18929 :חלקי חלקות.528 ,527 :
גוש 18928 :חלקות במלואן.4 :
גוש 18928 :חלקי חלקות.55 ,9 :
גוש 18999 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למלונאות ותיירות ע''י שינוי ייעוד
ממשרדים למלונאות ,שינוי ייעוד משצ"פ לחניה ציבורית
וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממשרדים למלונאות. שינוי ייעוד משצ"פ לחניה ציבורית. קביעת שטחי הבנייה המרביים. קביעת התכליות והשימושים. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. -קביעת שלבי ביצוע התכנית.

3067

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. 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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון:
 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירוחם ,בורנשטיין צבי  5ירוחם
 92112טלפון29-9189572 :
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 .5898 -

מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ירוחם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
4 /455 /25 /50
שם התכנית :מתחם חממות ירוחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'4 /555 /25 /59 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
555 /25 /59
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירוחם .
584122/581712
קואורדינטה X
149222/144822
קואורדינטה Y
צפונה -לאזור תעשייה
דרומה -לדרך ארצית מס' ( )524ירוחם דימונה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,18271 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
הגדרת שימושים ביעוד קרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות להקמת בתי צמיחה וחממות לגידול חקלאי
כולל מבני שרות ,כמו כן הנחיות לביצוע עבודות תשתית
ופיתוח באתר למטרה זו.
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עיקרי הוראות התכנית:
הקצאת שטח לעיבוד חקלאי לגידול צמחי תבלין במבני
חממות בתחום תא שטח  .5תא שטח זה ינוהל ע"י
ארגון מנהלי כלכלי מצד הרשות המקומית אשר יתווה
חלוקה פנימית של אזורי פעילות חקלאית ושטחי תפעול
האתר בהיבט הגידול ,האיסוף ,הקירור והשינוע של
התוצרת(התבלינים).
באזור זה יותרו השימושים הבאים:
• הקמת והפעלת חממות ובתי צמיחה לתבלינים.
• בנית מתקנים ומבנים למנהלה  ,אחסון אריזה ושינוע
תוצרת חקלאות.
• סידורים מתאימים למחזור וסילוק פסולת חקלאית.
• פיתוח נופי והסדרת ניקוז השטח.
• העמדת דוכנים ואמצעים למכירת מוצרים במסגרת
תיירות כפרית.
• התוויה וסלילה של דרך גישה מס'  59וכן סלילת דרך
פנימית פרטית לשימוש צרכי הפעלת האתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/21/5254ובילקוט הפרסומים  ,9795התשעד,
עמוד  ,4219בתאריך .51/25/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירוחם ,בורנשטיין צבי  5ירוחם
 92112טלפון ,29-9189572 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :קרית גת
הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי מס':
020-2525297
שם התכנית :התחדשות עירונית  -מתחם היסמין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  57לחוק הליכי
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה)
התשע"א  ,5255 -ובהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה לדיור
לאומי  -מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית גת ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים:
 ,www.pnim.gov.ilמופקדת תכנית לדיור לאומי מס':
 929-2515187גרסת :הוראות  55 -תשריט – 58
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
8 /528 /21 /8
שינוי
18 /525 /25 /8
שינוי
525 /25 /8
שינוי
8 /525 /25 /8
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
תמ"מ54 /4 /
כפיפות
תמ"א11 /
כפיפות
תמ"א /14 /ב4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית גת רחוב :משעול הפעמונית .99 ,99
יישוב :קרית גת רחוב :שד' גת .511 ,511
יישוב :קרית גת רחוב :הציפורן .1
יישוב :קרית גת רחוב :היסמין .527
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5825 :חלקי חלקות.91 ,15 :
גוש 5825 :חלקות במלואן.55 ,55 ,52 ,58 ,59 ,57 :
גוש 5825 :חלקי חלקות.91 ,59 ,51 ,59 :
מגרשים:
 525בהתאם לתכנית 18/525/25/8
 525בהתאם לתכנית 18/525/25/8
מטרת התכנית:
הקמת מתחם חדש למגורים הכולל  499יח"ד במתחם
היסמין ,רובע הפרחים בקרית גת.
עיקרי הוראות התכנית:
התחדשות עירונית במתחם היסמין ,מתן
.5
אפשרות להריסת  9בנייני מגורים ישנים ,סה"כ
 49יח"ד ובמקומם קביעת זכויות והוראות בנייה
ל 4 -מבנים בני  58קומות על קרקעיות וחניון תת
קרקעי .תוך השתלבות בתכנית רובע הפרחים.
שינוי וביטול ייעודי קרקע התקפים :הפיכת
.5
השטח למגורים ב' (תכלת במצב מאושר)
למגורים ד' .כמו כן ,הפיכת השטח למגורים ג'
(צהוב במצב מאושר) למגורים ד' .בנוסף ביטול
שטחים בעלי ייעוד למעבר הולכי רגל ובמקומם
קביעת ייעוד מגורים ד'.
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע
.1
מוצע.
קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה.
.4
קביעת עיצוב אדריכלי.
.1
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
.9
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט
של משרד הפנים ומגיש התכנית .המעוניין רשאי להגיש
התנגדות תוך  02ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת מבין הפרסומים הבאים:
מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום
התכנית ,מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים
בעיתון ,מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד
הפנים  -למשרדי :ועדה לדיור לאומי  -מחוז הדרום,
התקוה  4באר שבע  94522טלפון.29-9591992 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' :
042-2555725
שם התכנית :מגרש  72שכונה  7רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס':
 ,959-2555715גרסת :הוראות  9 -תשריט 9 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /57מק5511 /
שינוי
591 /21 /7
שינוי
51 /551 /25 /57
שינוי
425 /25 /57
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט  ,79שכונה 7
קואורדינטה X: 177514
קואורדינטה Y: 589349
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 522951 :חלקות במלואן.45 :
גוש 522951 :חלקי חלקות.81 ,84 :
מגרשים:
 79בהתאם לתכנית 591/21/7
מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה לאזור מגורים א' ושינוי קווי בניין
במגרש מס'  79שכ'  7רהט
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש
מס'  79ל 522%-שמתוכם  99.27%המהווים
שטחים עיקריים ו 51.81%-שטחי שירות.
תוספת מבנה במגרש  ,עד  1מבנים במגרש.
תוספת קומה שלישית במגרש.
שינוי קווי הבניין.
קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות
לתשתיות
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
תוספת מ 4-יח"ד ל 9 -יח"ד במגרש.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון29- :
 .9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רהט ,רהט טלפון29- :
.8854974
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 .5898 -

מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :בני שמעון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
4 /424 /22 /24
שם התכנית :אזור ספורט ומסחר והסדרת כיכר
הכניסה לקיבוץ משמר הנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'4 /524 /21 /15 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /524 /21 /7
שינוי
1 /524 /21 /7
שינוי
 /7מפ5258 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משמר הנגב .
שטח התכנית נמצא בקיבוץ משמר הנגב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,522512/1 :מוסדר ,חלקי חלקות.59 ,54 ,1 - 5 :
קואורדינטה X: 173125
קואורדינטה Y: 586125
מגרשים:
 454בהתאם לתכנית 1 /524 /21 /7
 425בהתאם לתכנית 1 /524 /21 /7
מטרת התכנית:
שינויים בקיבוץ משמר הנגב:
 למגרש מסחרי (תא שטח) מס'  454שינוי גבולהמגרש וקווי בניין והגדלת זכויות בנייה.
 הקמת מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ ושינוי במערכתכבישים מס'  4ו 1-הסמוכים אליו.
 שינוי ייעוד מתעשייה ומלאכה לדרך ושטח ציבורי פתוח. -שינוי ייעוד מדרך ושטח ציבורי פתוח לייעוד תעשייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גבול מגרש מסחרי (תא שטח) מס' .454 הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית למסחר מ5412 -מ''ר ל 5422 -מ''ר.
 שינוי קוי בניין בהתאם לבנייה הקיימת והמתוכננתלמגרש (תא שטח) מס' .454
 הגדלת תכסית בתא שטח מס'  454מ 5722-מ"ר( )45.51%ל.91%-
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. הקמת מעגל תנועה בכניסה לקיבוץ ושינוי במערךהתנועה לדרכים מס'  4ו 1-הסמוכים אליו.
 שינוי ייעוד מתעשייה ומלאכה לדרך ושטח ציבוריפתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/27/5254ובילקוט הפרסומים  ,9945התשעד ,עמוד
 ,9825בתאריך .55/27/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון ,בית קמה בית קמה
 91122טלפון ,29-9517852 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחבי תכנון מקומי :חבל אילות ,אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
575 /22 /5
שם התכנית :יערות אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת ,חבל אילות מופקדת תכנית
מפורטת מס'575 /21 /5 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
18 /525 /25 /5
שינוי
52 /525 /25 /5
שינוי
525 /25 /5
שינוי
51 /525 /25 /5
שינוי
תמ"א55 /
פירוט
תמ"מ55 /54 /4 /
כפיפות
12 /525 /25 /5
כפיפות
תמ"א /14 /ב1 /
כפיפות
תמ"א /14 /ב1 /
כפיפות
תמ"א11 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ; מועצה אזורית חבל אילות
קואורדינטה X: 195500
קואורדינטה Y: 387500
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18559 :חלקי חלקות.9 ,5 :
גוש 42558 :חלקי חלקות.99 :
לא מוסדר:
גוש 42215 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42291 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42297 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42298 :חלקי חלקות.5 :
מגרשים:
55א; 55 ;55 ;55א; 55ב; 59א; 58 ;58א; 58ב; ;52
52ח; 12ח  -בהתאם לתכנית 54 /525 /25 /5
 - 11 ;14 ;11 ;58 ;59 ;57 ;54בהתאם לתכנית
19 /525 /25 /5
 - 525 ;525 ;852 ;79 ;19 ;14בהתאם לתכנית  /5בת7 /
52 ;51 ;55 ;5 ;5א  -בהתאם לתכנית 12 /525 /25 /5
 529בהתאם לתכנית 599 /21 /55
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח שטחי שטחי
יערות אילת ,דיוק גבולותיהם והנגשתם לציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א -שינוי ייעודי קרקע :
משצ"פ ומשטח לא לבנייה ליער פארק קיים.
משצ"פ ,משטח לא לבניה ,מדרך ומאזור חניון
מטיילים ליער נטע אדם קיים וליער נטע אדם מוצע.
ב -קביעת שימושים מותרים ביער ,הנחיות והגבלות בנייה.
ג -קביעת תנאים למתן היתרי בנייה והוראות פיתוח ביער.
ד -קביעת זכויות ומגבלות בנייה ותנאים למתן היתרי
בנייה להקמת מרכז מבקרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון:
 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב 5
אילת טלפון ; 29-9197554 :הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חבל אילות ,אילות טלפון.29-9111958 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
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את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .5898 -
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :חבל אילות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
422 /25 /45
שם התכנית :שמורת טבע ערבת עברונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'592 /25 /55 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /527 /21 /55
ביטול
תמא51 /
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
571 /25 /55
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כ 52 -ק"מ מצפון לאילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
חדש רשום:
גוש 18558 :חלקות במלואן.571 - 5 :
גוש 18512 :חלקות במלואן.598 - 5 :
גוש 18515 :חלקות במלואן.5 :
גוש 18515 :חלקות במלואן.84 - 5 :
גוש 18511 :חלקות במלואן.558 - 5 :
גוש 18514 :חלקות במלואן.9 - 5 :
מוסדר:
גוש 18551 :חלקי חלקות.1 - 5 :
גוש 18554 :חלקות במלואן.9 :
גוש 18554 :חלקי חלקות.1 ,5 ,5 :
גוש 18551 :חלקי חלקות.1 :
גוש 18559 :חלקות במלואן.5 :
גוש 18559 :חלקי חלקות.4 ,1 :
גוש 18557 :חלקי חלקות.5 ,5 :
גוש 18551 :חלקות במלואן.9 - 4 ,5 :
גוש 18551 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 18559 :חלקות במלואן.52 - 5 :
גוש 18559 :חלקי חלקות.5 :
גוש 18557 :חלקות במלואן.1 ,5 :
גוש 18557 :חלקי חלקות.7 ,9 ,4 ,1 ,5 :
גוש 18559 :חלקות במלואן.51 - 51 ,9 - 5 :
גוש 18559 :חלקי חלקות.57 ,59 ,55 - 52 :
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גוש 18587 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42222 :חלקות במלואן.19 - 48 ,49 - 5 :
גוש 42222 :חלקי חלקות.49 ,47 :
גוש 42225 :חלקות במלואן,552 -527 ,521 -522 ,89-5 :
.551
גוש 42252 :חלקות במלואן.559 ,588 ,552 ,522 -84 :
גוש 42252 :חלקי חלקות,551 ,85 - 82 ,79 - 74 :
.558 ,557 - 551 ,525 ,515
גוש 42251 :חלקות במלואן.7 - 1 ,1 ,5 :
גוש 42251 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42254 :חלקי חלקות.9 ,1 ,5 :
גוש 42259 :חלקות במלואן.5 :
גוש 42258 :חלקות במלואן,97 - 14 ,15 - 55 ,51 - 5 :
.77 - 72
גוש 42258 :חלקי חלקות.78 ,99 ,11 ,52 - 54 ,5 :
גוש 42245 :חלקות במלואן.7 - 5 :
גוש 42241 :חלקי חלקות.5 :
גוש 42278 :חלקות במלואן.551 ,92 - 15 ,47 :
גוש 42278 :חלקי חלקות,551 ,554 ,12 - 49 ,49 :
.515 ,512
גוש 42287 :חלקות במלואן.8 - 5 :
גוש 42289 :חלקות במלואן.59 ,59 - 55 ,52 - 51 :
גוש 42289 :חלקי חלקות.57 ,55 ,55 - 4 :
גוש 42288 :חלקות במלואן,11 ,58 ,59 ,51 ,1 - 5 :
.45 - 19
גוש 42288 :חלקי חלקות,12 ,57 ,59 ,54 - 55 ,7 ,9 :
.49 ,47 ,41 - 45 ,11 ,14 ,15
גוש 42522 :חלקות במלואן.47 - 5 :
גוש 42554 :חלקות במלואן.55 - 5 :
גוש 42551 :חלקות במלואן.5 ,5 :
גוש 42559 :חלקות במלואן.5 :
גוש 42555 :חלקות במלואן.54 - 5 :
גוש 42551 :חלקות במלואן.4 - 5 :
גוש 42517 :חלקות במלואן.5 ,5 :
גוש 42582 :חלקות במלואן.12 - 5 :
קואורדינטה X: 198700
קואורדינטה Y: 396700
מטרת התכנית:
 .5ליעד חלק עיקרי מהשטח לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה התשני"ח  ,5889ולפי חוק התכנון והבנייה
התשכ"ה .5891
 .5לשמור על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי
ולאפשר ביקורי קהל בשמורה.
 .1ליעד שטחים לחקלאות ושטחים פתוחים.
 .4לבטל את תכנית נמל תעופה עברונה מס'
.5/527/21/55
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע.
 .5קביעת הנחיות לחקלאות.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 58/29/5254ובילקוט הפרסומים  ,9951התשעד ,עמוד
 ,1829בתאריך .21/29/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה חבל אילות ,אילות ,טלפון:
 ,29-9111958וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ערבה תיכונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
254 /22 /22
שם התכנית :הרחבת מושב עידן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה מופקדת תכנית מפורטת
מס'155 /21 /12 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /558 /21 /52
שינוי
 /12מק1257 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תמא /14 /ב1 /
כפיפות
תמא /14 /ב4 /
כפיפות
תממ72 /54 /4 /
כפיפות
תמא9 /
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מושב עידן
מושב עידן-התכנית כוללת את הישוב הקיים ומוסיפה לו
שטחים נוספים בעיקר מצפון וממערב ,צמוד לישוב.
קואורדינטה X: 523891
קואורדינטה Y: 228815
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18215 :חלקי חלקות.5 :
גוש 18295 :חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב עידן ע"י:
.5תוספת של  55נחלות
.5תוספת של  552מגרשי "מגורים א"
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.1תוספת  17מגרשי תיירות של  5דונם הצמודים
למגורים  +מגרש של כ 52 -דונם לתעסוקה
.4תוספת שטח למסחר ותיירות בכניסה למושב
.1הסדרת מתחם למגורים לעובדים זמניים של האגודה
.9קביעת זכויות והוראות בנייה ,קווי בנין והסדרת גבולות
.7התווית מערכת כבישים ,שטחים למבני ציבור ושצ"פים
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעודי קרקע למטרות מגורים ,תיירות ,מבנים
ומוסדות ציבור ,מבני משק ,שצ"פ ,שפ"פ ,מתקנים
הנדסיים ,חניון ודרכים.
ב .קביעת שימושים מותרים במגרשים השונים.
ג .קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד .קביעת הוראות בנייה וקווי בניין.
ה .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו .קביעת הנחיות והוראות לשימור ואיגום מי נגר עילי.
ז .הרחבת המט"ש בהתאם לתוספת האוכלוסייה
המוצעת בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. 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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  94522טלפון:
 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר 99951
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 .5898 -
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ערבה תיכונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
4 /242 /22 /22
שם התכנית :מושב חצבה  -תוספת  22נחלות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה מופקדת תכנית מפורטת
מס':
5 /151 /21 /12
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית המהווה שינוי לתכנית
שממנה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
5 /514 /21 /52
שינוי
151 /21 /12
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
משד49 /
שינוי
5 /151 /21 /12
שינוי
514 /21 /52
שינוי
5 /514 /21 /12
שינוי
 /12מק1229 /
שינוי
תממ54 /4 /
כפיפות
תממ72 /54 /4 /
כפיפות
תמא4 /59 /
כפיפות
571 /25 /52
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מושב חצבה
קואורדינטה X: 226.700
קואורדינטה Y: 520.000
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש ,18215 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
 .5תוספת  12נחלות למושב חצבה.
 .5עדכון שטח תחום המגורים בנחלות הקיימות וקביעת
הוראות וזכויות בנייה.
 .1הגדרת שטחים לאזור מגורים א' וקביעת הוראות
וזכויות בנייה.
 .4הגדרת שטחים לתיירות וקביעת הוראות וזכויות בנייה.
 .1הסדרת מיקום לתחנת תדלוק ביישוב ,הרחבת אזור
מבני המשק והרחבת שטחים למגורי עובדים זמניים.
 .9הגדרת אזור חקלאי מיוחד ואזור למסחר ותעסוקה.
 .7הסדרת קווי בניין וזכויות בנייה למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע ללא ייעוד למגורים א' ,לתיירות,
לשטח ציבורי פתוח ,לדרך מוצעת ,לדרך משולבת,
לאיזור מבני משק ,לאזור למסחר ותעסוקה ,לקרקע
חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
 .5שינוי ייעוד מקרקע לתכנון בעתיד למגורים בישוב
כפרי ,לקרקע חקלאית ולשצ"פ.
 .1שינוי ייעוד ממבני משק לתחנת תדלוק.
 .4שינוי ייעוד ממגורים א' לשצ"פ ומשצ"פ למגורים א'.
 .1קביעת שימושים מותרים ,זכויות והוראות בנייה בכל
הייעודים.
 .9קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .7שינוי קווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. 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  522לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  02ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  ,94522טלפון:
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 .29-9591781העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר 99951
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 .5898 -
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
5 /220 /22 /22
שם התכנית :תוספת  22נחלות עין יהב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /129 /21 /12 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משד57 /
שינוי
129 /21 /12
שינוי
19 /522 /25 /52
כפיפות
תממ72 /54 /4 /
כפיפות
תממ54 /4 /
כפיפות
55 /525 /25 /52
כפיפות
571 /25 /52
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עין יהב .
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 18244 :חלקי חלקות.5 :
גוש 18557 :חלקות במלואן.91 - 5 :
גוש 18559 :חלקות במלואן.91 - 5 :
גוש 18558 :חלקות במלואן.44 - 5 :
גוש 18512 :חלקי חלקות.4 :
גוש 18515 :חלקי חלקות.55 ,7 :
קואורדינטה X: 222400
קואורדינטה Y: 507400
מטרת התכנית:
 .5תוספת  12נחלות למושב עין יהב.
 .5הגדרת השטח למגורים בנחלות הקיימות וקביעת
הוראות וזכויות בנייה.
 .1הסדרת מיקום לתחנת תדלוק בישוב.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד קרקע חקלאית למטרות מגורים בישוב
חקלאי ותיירות ,דרך ושצ''פ.
 .5קביעת זכויות והוראות בנייה.
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 .1קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .4שינוי גבולות מגרשים (הרחבת מגרשים ע''ח שצ''פ).
 .1שינוי ייעוד ממבני משק לתחנת תדלוק.
 .9שינוי ייעוד משצ''פ למגורים בישוב כפרי ולמגורים א.5-
 .7שינוי ייעוד ממבני משק למגורים בישוב כפרי ,לשטח
חקלאי ולשצ''פ.
 .9שינוי בזכויות בנייה וקוי בניין.
 .8שינוי ייעוד מדרך למגורים ,חלקאי ושצ''פ.
 .52סימון מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/29/5254ובילקוט הפרסומים  ,9918התשעד ,עמוד
 ,7955בתאריך .58/29/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר ,99951
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :נגב מזרחי
הודעה לפי סעיף 420ב' לחוק לתכנית מתאר מקומית
מס'52 /552 /25 /7 :
שם התכנית :מסגד במגרש  027שגב שלום
בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום
 52/55/5254נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף
529ב' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה –  ,5891על
שינויים בתכנית .52 /552 /25 /7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שגב שלום רחוב :שגב-שלום .
מרחב תכנון מקומי :נגב מזרחי
במרכז שגב שלום ,לצד הרחוב הראשי בשכונה ח' ,מול
שכונה ג'.
קואורדינאטה 594142 X
קואורדינאטה 197151 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מגרשים:
 927בהתאם לתכנית 552 /25 /7
גושים וחלקות:
גוש 18775 :חלקי חלקות.58 :
גוש 18941 :חלקות במלואן.57 :
גוש 18941 :חלקי חלקות.9 ,5 :
לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים ,הועדה המקומית
ואת נציגי היזם ,החליטה הוועדה לשקול עריכת שינויים
בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  57/21/5254ובילקוט הפרסומים ,9795
התשעד ,עמוד  ,4291בתאריך  ,51/25/5254ופרסומם
לפי סעיף  529ב' לחוק כדלהלן:

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

 .5שינוי בייעודו של תא שטח מס'  5מ"מבנים ומוסדות
ציבור לדת" ל"מבנים ומוסדות ציבור".
 .5שינוי השימושים המותרים בתא שטח מס'  5ממסגד
למבנה חינוך ותרבות ,הכל כמפורט בסעיף 4.5.5
להוראות התכנית.
 .1שינוי מטרות התכנית בהתאם וכמפורט בסעיף 5.5
להוראות התכנית.
 .4שינוי קווי הבניין המסומנים בתשריט התכנית כדלקמן:
א .קוו בניין צידי (מזרחי) –  8מ' במקום  52מ'.
ב .קוו בניין צידי (צפוני) –  1מ' במקום  59מ'.
 .1שינוי גובה הבנייה ומספר הקומות מעל הכניסה
הקובעת ,כמפורט בסעיף  1להוראות התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר
שבע  94522טלפון ,29-9591781 :ועדה מקומית
לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,טלפון29-9512899 :
כל הרואה עצמו נפגע משינויים אלו ,רשאי להגיש את
התנגדותו לאישור השינויים כולם או מקצתם ,אל
הוועדה המחוזית בתוך  92הימים.

מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
4 /227 /22 /7
שם התכנית 2 :מגרשי מגורים בשכ'  - 44כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'5 /197 /21 /7 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
197 /21 /7
שינוי
5 /548 /21 /7
שינוי
5 /549 /25 /7
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המגרש נמצא בכניסה לישוב כסייפה ,בצמוד למעגל
התנועה הראשון.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 522989 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522987 :חלקי חלקות.5 :
גוש 522989 :חלקי חלקות.5 :
לא מוסדר.
גושים בחלקיות.522271 :

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

קואורדינטה X: 206450
קואורדינטה Y: 573500
מגרשים:
 5בהתאם לתכנית 197 /21 /7
מטרת התכנית:
יצירת  1מגרשים למגורים א' עם חזית מסחרית הכוללת
 55יח"ד ,בכניסה לכסייפה ובסמוך לשכונה .55
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעודי קרקע משטח ציבורי פתוח ומדרך לאזור
מגורים א' עם חזית מסחרית ומאזור מגורים א' ושטח
לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
ב .קביעת תכליות ושימושים.
ג .קביעת שטחי בנייה מרביים ל 5952 -מ"ר (כולל
 512מ"ר וחנויות) שטחים עיקריים ,ועוד  992מ"ר
שטחי שירות מעל הקרקע ו 582 -מ"ר שטחי שירות
מתחת לקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 54/29/5251ובילקוט הפרסומים  ,9921התשעג ,עמוד
 ,1551בתאריך .29/29/5251
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי ,טל',29-9512899 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז  :דרום ,מרחב תכנון מקומי  :תמר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס'20 /422 /25 /42 :
שם התכנית :מפעלי ים המלח  -שינוי במתחמים
 4 - 422ו57-424 -
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  557לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת ברמה מפורטת מס'99 /522 /25 /52 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
15 /522 /25 /52
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סדום (מפעלי ים המלח).
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,18997 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
קואורדינטה X: 235070
קואורדינטה Y: 549725
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מגרשים:
 57-425בהתאם לתכנית 15 /522 /25 /52
 5-529בהתאם לתכנית 15 /522 /25 /52
מטרת התכנית:
הגדלת שטח המיועד לתעשיה בתחום מפעלי ים המלח.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע במתחם  57-425ממסוף תחבורה
לתעשיה.
ב .קביעת זכויות בנייה.
ג .שינוי קוי בניין.
ד .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ה .קביעת הוראות למניעת מטרדים סביבתיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/29/5254ובילקוט הפרסומים  ,9918התשעד ,עמוד
 ,7951בתאריך .58/29/5254
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 94522טלפון .29-9591781 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה תמר ,נוה זהר  ,99852טלפון:
 ,29-9999945וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קובה ,מרח'
מעלה הנשר  ,4רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,אל עו"ד גלעד בכר ,רח' החשמונאים  ,100תל אביב .67133
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה קובה ,מפרק

המובחרים אבטחה וכח אדם בע"מ
(ח"פ )51-346346-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קובה ,מרח'
מעלה הנשר  ,4רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,אל עו"ד גלעד בכר ,רח' החשמונאים  ,100תל אביב .67133
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה קובה ,מפרק

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

ה.ס.ר שירותי מסחר בע"מ

לנגפורד גולד דיזיין בע"מ

(ח"פ )51-279620-2

(ח"פ )51-477215-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,30.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קובה ,מרח'
מעלה הנשר  ,4רמת גן ,למפרק 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  ,25.12.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל לנגפורד ,מרח'
כנרת  ,5בני ברק ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיטל לנגפורד ,עו"ד ,מפרקת

אולטרא שי בע"מ
(ח"פ )51-285423-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,אל עו"ד גלעד בכר ,רח' החשמונאים  ,100תל אביב .67133
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה קובה ,מפרק

גלפוד ס.מ.ש .בע"מ
(ח"פ )51-442003-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועץ מס דוד פלר,
מרח' דיזנגוף  ,24נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד פלר ,יועץ מס ,מפרק

ב.ה נט ו.פ.ס .בע"מ
(ח"פ )51-459641-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאון פישמן ,מרח'
ברגמן  ,2רחובות ,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.
לאון פישמן ,עו"ד ,מפרק

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

הובלות זלצר ובניו בע"מ
(ח"פ )51-164290-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה סאמרלי ,מרח'
תל חי ,נתניה ,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.
אריה סאמרלי ,עו"ד ,מפרק

מ.ש.י .רהיטים ושווק בע"מ

מיטב משען בע"מ

(ח"פ )51-116529-2

(ח"פ )51-362580-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה יורם ,מרח' אריה בן
אליעזר  ,28אשקלון ,למפרק 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  ,4.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל בן יוסף ,מרח'
ארלוזורוב  ,93תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל בן יוסף ,עו"ד ,מפרק

משען פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-362304-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל בן יוסף ,מרח'
ארלוזורוב  ,93תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

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.
משה יורם ,מפרק

שבחי י"א בע"מ
(ח"פ )51-350510-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בן חמו ,מרח' מבוא
הדס  ,12גבעת זאב ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלום בן חמו ,מפרק

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

מירקם כ.צ .בע"מ

בלנגה את בשארה בע"מ

(ח"פ )51-334400-2

(ח"פ )51-389476-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כץ צבי ,מת"ד ,161
כפר תבור  ,1524100למפרק 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  ,8.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,רו"ח ג'ק בלנגה ,מרח'
אחד העם  ,9מגדל שלום ,קומה  ,16תל אביב  ,6525101למפרק
החברה.

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

אחים אשכנזי ויצחק  1985בע"מ
(ח"פ )51-106311-7

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ק בלנגה ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אנדלס ספייסס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-342687-4

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  ,7.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו אשכנזי ,מרח' חיל
האויר  ,1ראשון לציון ,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.
אליהו אשכנזי ,מפרק

פ.ל .פתרונות לתעשיה בע"מ
(ח"פ )51-348075-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סגי ,מרח' שביל כסלו
 ,22כרמיאל ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם גור ,מרח' לסל  ,9כפר
סבא ,למפרק החברה ,וזאת לאחר שהוצהר על יכולת החברה
לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.
אדם גור ,מפרק

אחוזת עלמת בע"מ
(ח"פ )51-004940-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז ביבי ,מרח' אבן
גבירול  ,129תל אביב  ,62037טל'  ,03-5462656למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

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

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

בית משותף רות  14תא בע"מ

י.ש .קונטקט בע"מ

(ח"פ )51-047587-4

(ח"פ )51-441099-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז ביבי ,מרח' אבן
גבירול  ,129תל אביב  ,62037טל'  ,03-5462656למפרק 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  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף חיים שפר ,מרח'
חרות ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף חיים שפר ,מפרק

סוכנויות אור השרון  -יבוא ויצוא בע"מ

גבי פלד בע"מ

(ח"פ )51-086839-1

(ח"פ )51-436907-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרנסואה רובין ,מרח' מרים
החשמונאית  ,20תל אביב ,למפרק 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  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל וולקוביץ ,מקיבוץ
תובל ,ד"נ בקעת בית הכרם  ,2013600למפרק החברה.

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

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

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

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

שמים א.א בע"מ

אושן טרנספורמשיין טכנולוג'י בע"מ

(ח"פ )51-420621-8

(ח"פ )51-410462-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי לנדה ,מרח'
מונטיפיורי  ,41תל אביב ,למפרק 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  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון שמעוני ,מרח'
ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון שמעוני ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בת–אל אליאס זדה ,עו"ד ,מפרקת

קדוש ד .השקעות בע"מ

אוניקס פיתוח נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-414141-5

(ח"פ )51-111781-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון שמעוני ,מרח'
ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק 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  ,12.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה ימין ,מרח'
גיבורי ישראל  ,24נתניה ,טל'  ,09-8657257למפרק החברה.

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

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

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

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

תומר  -בר בע"מ

אוניקס פיתוח נדל"ן בע"מ

(ח"פ )51-333526-5

(ח"פ )51-111781-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר פורת ,מרח' נחל
קנה  ,32הוד השרון ,טל'  ,054-7932643למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.3.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' גיבורי
ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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.
תומר פורת ,עו"ד ,מפרק

קרטינה לבוק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-308110-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בת–אל אליאס זדה,
מרח' האשל  ,2ת"ד  ,3080פארק העסקים והתעשייה ,קיסריה
 ,3088900למפרקת 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.

3 080

משה ימין ,עו"ד ,מפרק

מידור ניהול פרויקטים לבניה בע"מ
(ח"פ )51-374000-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

אופק ג'טס בע"מ

קבוצת ווי.איי.ג'י .בע"מ

(ח"פ )51-406063-1

(ח"פ )51-417006-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי אסא ,מרח' דרך בן
גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר ,2 .קומה  ,28בני ברק  ,51201טל' ,03-5755553
למפרק 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  ,13.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור טימור ,משד'
המגינים  ,64חיפה ,למפרק החברה.

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

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

גוש  7173חלקה  5בע"מ

אמדיזיין בע"מ

(ח"פ )51-023706-8

(ח"פ )51-397547-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר מתן ,מרח' יוני נתניהו
 ,30גבעת שמואל ,למפרק 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  ,14.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ארצי ,מרח' קהילת
וילנה  ,20רמת השרון ,ואת רבקה ארצי ,מרח' אופנהיימר ,16/2
תל אביב ,למפרקי החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רבקה ארצי
צבי ארצי
כפיר מתן ,מפרק
מפרקים
		

החברה לבטיחות בדרכים בע"מ
(ח"פ )51-423464-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא לפבר ,מרח'
ההסתדרות  ,35הרצליה ,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.
גיא לפבר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

בי דיי בע"מ
(ח"פ )51-461063-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

3081

זמני  -מאגר משרות זמניות בע"מ

מנחמי י.ר .פרוייקטים בע"מ

(ח"פ )51-476037-0

(ח"פ )51-229007-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל בן-חור ,מרח'
ויסוצקי  ,6תל אביב ,למפרק 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  ,11.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירב שפר אלמליח ,משד'
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרקת 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.

מירב שפר אלמליח ,מפרקת

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

וויילי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-506378-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

היימיש מזון ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-208011-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום כהן ,מרח' האשל ,1
כפר אדומים  ,90618טל'  ,052-6333491למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלום כהן ,מפרק

קפוצק בע"מ

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  ,1.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק פדידה ,מרח' אבא
הלל סילבר  ,48חיפה ,למפרק החברה.
יצחק פדידה ,מפרק

פירוטק בע"מ
(ח"פ )51-066869-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה לאחר שכל החברים ויתרו על
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרהם גולדשטיין,
מרח' הברוש  ,15הרצליה ,למפרק החברה.
גרהם גולדשטיין ,מפרק

(ח"פ )51-158231-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום כהן ,מרח' האשל ,1
כפר אדומים  ,90618טל'  ,052-6333491למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלום כהן ,מפרק

3 082

ש.א.י .מתכת עבודות ( )2002בע"מ
(ח"פ )51-324598-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישעיהו אמיגה ,מרח' דוד
המלך  ,19ירושלים ,למפרק החברה.
ישעיהו אמיגה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6974ו' בשבט התשע"ה26.1.2015 ,

שירותי המפרץ אסנין בע"מ

תעשיות ביולוגיות ריבוי צמחים בע"מ

(ח"פ )51-054320-0

(ח"פ )51-190676-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב אסנין ,מרח' המגינים  ,44חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל שהתכנסה ביום ,11.11.2014
ובאסיפת נושים שהתכנסה ביום  ,31.12.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה בפירוק מרצון על ידי נושים לפי
סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות למפרק החברה את עו"ד
ראובן רותם ,מרח' דרך השלום  ,53גבעתיים.

יעקב אסנין ,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.

אבקם שיווק בע"מ
(ח"פ )51-201069-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2015לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעקב אסנין ,מרח' המגינים  ,44חיפה ,למפרק החברה.
יעקב אסנין ,מפרק

א.ר .אפקס ישראל ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-017167-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  322ו– 323לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,16.3.2015בשעה  ,11.30במשרדי
החברה ,רח' הבונים  ,11אזור תעשיה ,נתניה ,כדי לפרק את
החברה מרצון ,להגיש דוח על מצב עסקיה ולמנות מפרק לחברה.
יפעת בר–צבי ,עו"ד
באת כוח החברה

כור השקעות בינלאומיות בע"מ
(ח"פ )51-411941-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.3.2015בשעה  ,11.30במשרדי
החברה ,מגדלי עזריאלי  ,3הבניין המשולש ,קומה  ,44תל אביב.
על סדר היום :דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי מפרק
לחברה.
צבי פישר ,עו"ד
בא כוח החברה
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ראובן רותם ,עו"ד ,מפרק

איסוף תרומות למימון השתלת כליה לריקי
(ע"ר )58-056254-4

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,8.1.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את ארז רובין ,מרח' נחל זויתן 5ב ,כפר יונה,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
ארז רובין ,מפרק

רהיטי קבוץ שמרת
(ש"מ )55-000134-1

הודעה על שינויים בפרטי השותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60
לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום
 ,1.1.2015השותף המוגבל ,היוצרים שמרת חברה בע"מ ,ח"פ
 ,51-319262-5העביר את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות,
לשותף המוגבל טכנולוגיות שמרת אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ ,מס' .57-005020-3
גלעד אוברמן ,עו"ד
בא כוח השותפות

ר.ק מתן
(ש"מ )55-021945-5

הודעה על שינויים בפרטי השותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,10.11.2014
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השותפה המוגבלת בר לחם בע"מ ,ח"פ  ,51-380507-7העבירה
את מלוא חלקה כשותף מוגבל בשותפות (המהווה  665שקלים
חדשים בהון השותפות) ,כדלקמן :לקורונל אינבסטמנטס
אל.טי.די ,מ"ח  ,56-003049-6הועבר חלק המהווה 339.2
שקלים חדשים בהון השותפות; לקיטילנד ישראל בע"מ ,ח"פ
 ,51-310289-7הועבר חלק המהווה  66.4שקלים חדשים
בהון השותפות; לב .עירוני נכסים והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-353661-5הועבר חלק המווה  49.7שקלים חדשים בהון
השותפות; לישראמקס פרויקטים  1996בע"מ ,ח"פ ,51-226128-0
הועבר חלק מהווה  149.7שקלים חדשים בהון השותפות.

סוג הדיבידנד :דין קדימה.
אחוז הדיבידנד.100% :
סוג הדיבידנד :רגיל.
אחוז הדיבידנד :כ–.1%
הדיבידנד יחולק לאחר חלוף  45ימים מיום פרסום הודעה
זו ובכפוף לכל דין.
לאחר חלקות הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החברה
כל זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחברה או
מהמפרק במסגרת תיק הפירוק או בכלל.

יואב בר–נתן ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

קרני דימונה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 6076/01

(ש"מ )55-023646-7

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

הודעה בדבר שינויים בשותפות

שם החייבת :אידית גואטה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,22.1.2015
השותף המוגבל סופר סולאר פרויקטים  17בע"מ ,ח"פ
 ,51-442965-3שכתובתו יד חרוצים  ,36נתניה ,והשותף הכללי
סופר סולאר פרויקטים  18בע"מ ,ח"פ  ,51-442964-6שכתובתו
יד חרוצים  ,36נתניה ,יצאו מהשותפות ,והשותף גבעות סולאר,
ש"מ  ,55-023618-6שכתובתו רח' היהודים  ,85הרצליה ,ישאר
השותף המוגבל היחיד בשותפות ,ואר.אי.אס (פתרונות אנרגיה
מתחדשת) בע"מ ,ח"פ  ,51-417816-9שכתובתו רח' היהודים ,85
הרצליה ,יישאר השותף הכללי היחיד בשותפות.
יואב מעוז

עזיז אבו אלניל ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

כפיר נבון
יניב מלחי
השותפים הכלליים

צופית הראל

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 49180-01-12
שם החייב :יניב ססי.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פ"ר 3211/86
שם החייב :משקי תנועת המושבים חברה למימון ( )1976בע"מ
(בפירוק) ,ח"פ .51-074709-0
שם המפרק ומענו :עו"ד אילן שביט-שטריקס ,רח' לינקולן ,20
תל אביב.
סוג ואחוז הדיבידנד :דיבידנד לנושים רגילים בסך 1,200,000
שקלים חדשים ,בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי
בתל אביב מיום  ,8.1.2015במסגרת ת"א .3211/86
אילן שביט-שטריקס ,עו"ד ,מפרק

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' המסגר  ,10ת"ד ,3680
חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
הנ"ל ,שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה זו ,תקבע
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת ,על פי דין
ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 58756-12-13
בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי

שם החייבת :נתנאלה מישייב ,מרח' שלמה קליין  ,6/17עכו.

בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פר"ק 35906-12-11
שם החברה :ד .עדן  -בניית איכות בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-381647-0
ניתנת בזה הודעה לכל נושי החברה כי המפרק יחלק
דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החברה שהגישו תביעות חוב
במועד ושתביעותיהם אושרו.

3 084
המחיר  17.82שקלים חדשים

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
הנ"ל ,שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה זו ,תקבע
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת ,על פי דין
ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

בעניין :פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) ,התש"ם1980-

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון

ISSN 0334-3030

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' המסגר  ,10ת"ד ,3680
חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמן ומענו :עו"ד איתן שווץ ,מרח' יפו  ,51חיפה.
סוג הדיבידנד :ראשון וסופי.
אחוז הדיבידנד.33.33% :
איתן שווץ ,עו"ד ,נאמן
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