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הודעה על חילופי גברי בכנסת

במחוז תל אביב:
יהודית ארבל

3

לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (43א) לחוק–יסוד :הכנסת  ,וסעיף
(16ב) לתקנון הכנסת ,2כי ביום כ"ז בשבט התשע"ה ( 16בפברואר
 )2015נפטר חבר הכנסת אורי שרגא אורבך ,ובמקומו בא חבר
הכנסת הלל אילן הורוביץ.

דן יערי

4

1

כ"ז בשבט התשע"ה ( 16בפברואר )2015
(חמ -3-22ה)1
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערר לפי החוק ,כמפורט להלן:

במחוז דרום:
אברהם יעקב מרש ,רופא מוסמך.5
תוקף מינוייהם של יהודית ארבל ושל דן יערי לשישה
חודשים.
תוקף מינויו של אברהם יעקב מרש לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ה ( 10בנובמבר )2014
(חמ -3-99ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
3
4
5

י"פ התשע"ד ,עמ' .1954
י"פ התשע"ד ,עמ' .1954
י"פ התשע"ב ,עמ' .1115

מינוי חברים לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
יהודית ארבל ,3ואת דן יערי ,4לחברים בוועדת ערעור לפי החוק,
במחוז תל אביב.

במחוז תל אביב:
יהודית ארבל

;3

דן יערי
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במחוז דרום:

תוקף המינויים לשישה חודשים.

אברהם יעקב מרש ,רופא מוסמך.5
תוקף מינוייהם של יהודית ארבל ושל דן יערי לשישה
חודשים.

י"א בחשוון התשע"ה ( 4בנובמבר )2014
(חמ -3-321ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים

תוקף מינויו של אברהם יעקב מרש לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ה ( 10בנובמבר )2014
(חמ -3-100ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2
3
4
5

מינוי חברים לוועדות ערעור

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:

2

2
3
4

ס"ח התשי"ז ,עמ' .163
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ד ,עמ' .1955
י"פ התשע"ד ,עמ' .1955
י"פ התשע"ב ,עמ' .1115

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

1

1

ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חברים לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח
משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( ,1להלן  -החוק) ,ולפי
סעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
יהודית ארבל ,3ואת דן יערי ,4לחברים בוועדת ערעור לפי החוק,
במחוז תל אביב.
תוקף המינויים לשישה חודשים.
י"א בחשוון התשע"ה ( 4בנובמבר )2014
(חמ -3-323ה)1
1
2
3
4

3 906

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ד ,עמ' .1956
י"פ התשע"ד ,עמ' .1956

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ד ,עמ' .1956
י"פ התשע"ד ,עמ' .1956

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

מינוי ועדה
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב )2()1לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עורכת הדין מרים
רוזנטל ליושבת ראש הוועדה המייעצת לשר הפנים לעניין
החלטות לפי סעיף 3א(ב )1()1לחוק ,את משה נקש ,מזל כהן ורננה
לוי לחברים בוועדה האמורה.
תוקף המינוי עד יום י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל .)2015
כ"ג בכסלו התשע"ה ( 15בדצמבר )2014
(חמ -3-284ה)5
1

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
ת"י  23חלק  - 3מכללי דלתות עץ :דלתות לבודות סובבות,
ממאי  2003ותיקון טעות מינואר .2005
במקומו יבוא:

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
י"ט בשבט התשע"ה ( 8בפברואר )2015
(חמ -3-95ה)4
נפתלי בנט
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיפים 3א 8 ,ו–8ג לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על
עדכון סכומים עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,והם יהיו
מיום י' באדר התשע"ה ( 1במרס  )2015כלהלן:

1

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

3א

מימון תשלומים לצוות
הפרלמנטרי

7,338,900

(8ב)

תרומה לסיעה

1,000

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ה ,עמ' .52

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

תוקף ההשעיה מיום י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר
 )2015עד יום כ"ה בתמוז התשע"ו ( 31ביולי .)2016
כ"ג בשבט התשע"ה ( 12בפברואר )2015
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

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 הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט' בטבת התשע"ה (31
בדצמבר  ,)2014בתיק בד"א  ,114/2014החליט לא להתערב
בעונש שהוטל על מעיין נוסל ,רישיון מס'  ,42124על ידי בית
הדין קמא ולהטיל עליה עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושים ושישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר
 ,)2015עד יום כ"ט בשבט התשע"ח ( 14בפברואר .)2018
כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר )2015
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

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 הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ו בשבט התשע"ה (15
בפברואר  ,)2015בתיק בד"א  ,104/2014החליט להטיל על יוסף
1

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

חיים אבידור
חשב הכנסת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ג בשבט התשע"ה
( 12בפברואר  ,)2015בתיק בד"א  ,115/2014החליט להטיל על
שמואל שנפלד ,רישיון מס'  ,8521עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה עשר חודשים.

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.

סעיף
בחוק

8ג

תרומה במקרה של ויתור על
מימון

125,500

הודעה בדבר השעיית חבר

ת"י  23חלק  - 3מכללי דלתות עץ או מכללי דלתות לבודות:
דלתות לבודות סובבות ,מפברואר .2015

הנושא

(8ג)

תרומה לסיעה בשנת בחירות

2,300

ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
(חמ -3-66ה)5

גלעד ארדן
שר הפנים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .757

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

1

סעיף
בחוק

הנושא

			

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

3907

רסמי עמארנה ,רישיון מס'  ,18414עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים חודשים תחת העונש
אשר נגזר עליו בבית הדין קמא.
תוקף ההשעיה מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  )2015עד
יום כ"ז באב התשע"ו ( 31באוגוסט .)2016
כ"ג בשבט התשע"ה ( 12בפברואר )2015
(חמ )3-94
		

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע חודשים במצטבר
לאחר תום ההשעיה שהוא מרצה כעת.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,יום י"ט באב
התשפ"ב ( 16באוגוסט  )2022עד יום כ"א בכסלו התשפ"ג (15
בדצמבר .)2022
י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-94
		

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

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 י"ב בשבט
התשע"ה ( 1בפברואר  ,)2015בתיק בד"מ  ,045/2014החליט
להטיל על אילן מרום ,רישיון מס'  ,24088עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חצי שנה במצטבר
לכל תקופת השעיה אחרת העומדת ותלויה כנגדו.

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 י"א בחשוון
התשע"ה ( 4בנובמבר  ,)2014בתיק בד"מ  ,011/2013החליט
להטיל על שמואל שנפלד ,רישיון מס'  ,8521עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,יום ט"ו בסיוון
התשע"ו ( 21ביוני  ,)2016עד יום כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר
.)2016
ט"ז בשבט התשע"ה ( 5בפברואר )2015
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

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 י"ז בטבת
התשע"ה ( 8בינואר  ,)2015בתיק בד"מ  ,063/2012החליט להטיל
על אחסאן חלבי ,רישיון מס'  ,33924עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.
תוקף ההשעיה מיום י"ז בטבת התשע"ה ( 8בינואר )2015
עד יום א' בשבט התשע"ט ( 7בינואר .)2019
כ"א בטבת התשע"ה ( 12בינואר )2015
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

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 ט' בשבט התשע"ה
( 29בינואר  ,)2015בתיק בד"מ  ,036/2013החליט להטיל על
מאהר אלכליל ,רישיון מס'  ,32366עונש של השעיה מעיסוק
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

3 908

תוקף ההשעיה מיום י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר
 )2015עד יום י"א בניסן התשע"ה ( 31במרס .)2015
י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-94
1

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר ביטול השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה ,כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"א בשבט התשע"ה
( 10בפברואר  ,)2015בתיק בד"א  ,066/2014דן בערעורו של
גמאל חיר ,רישיון מס'  ,17401והחליט לזכותו ולבטל את הכרעת
הדין וגזר הדין שהוטלו עליו בתיק ב.פ.57/12 .
בהתאם לאמור לעיל ,הנ"ל הופך להיות עורך דין פעיל.
כ"ו בשבט התשע"ה ( 15בפברואר )2015
(חמ )3-94
		

איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר הוצאת 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 תל אביב ,בשבתו ביום י"א בכסלו
התשע"ה ( 3בדצמבר  ,)2014בתיק בד"מ  ,041/2014החליט
להטיל על אלון שטרצר ,רישיון מס'  ,20637עונש של הוצאה
מן הלשכה לצמיתות.
כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעתיים לשנת
הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית גבעתיים לשנת
התקציב  2014שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
184,530,000
100,000
3,555,000
1,727,000
48,389,000
238,301,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

52,756,000
17,802,000
70,558,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

308,859,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה

27,000,000
335,859,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

335,859,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
105,177,000
75,241,000
180,418,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

29,425,000
54,801,000
84,226,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

7,958,000
24,070,000
32,028,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

10,638,000
10,638,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
1,549,000
308,859,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

27,000,000
335,859,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

335,859,000

י' בחשוון התשע"ה ( 3בנובמבר )2014
(חמ -3—360ה)1
גילה אורון
הממונה על מחוז תל אביב

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת
הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיע לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית דימונה
לשנת התקציב  2014שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
67,668,000
300,000
6,346,000
665,000
7,241,000
82,220,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

29,721,000
28,706,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1
2

4,292,000
40,223,000
2,188,000
105,130,000
15,700,000
497,000
203,547,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה

12,450,000
215,997,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

215,997,000
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צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
59,047,000
32,614,000
91,661,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

22,791,000
29,285,000
52,076,000

צד ההכנסות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

8,167,000
33,588,000
41,755,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

1,181,000
15,957,000
17,138,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

213,479,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,223,000
144,000
203,997,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה

12,450,000
225,929,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

225,929,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

12,000,000
215,997,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

215,997,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

בשקלים חדשים
60,872,000
36,776,000
97,648,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

23,434,000
30,108,000
53,542,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

8,393,000
35,642,000
44,035,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

853,000
16,639,000
17,492,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

870,000
342,000
213,929,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

12,000,000
225,929,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

225,929,000

א' בשבט התשע"ה ( 21בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת
הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיע לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית דימונה לשנת
התקציב  2015שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות
1
2

בשקלים חדשים
92,200,000
300,000
5,137,000
735,000
7,732,000
106,104,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
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בשקלים חדשים
30,304,000
31,086,000
4,137,000
40,130,000
1,538,000
107,375,000

ו' בשבט התשע"ה ( 27בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת
הכספים 2015
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית נתניה
לשנת התקציב  2015שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
623,750,000
350,000
17,988,000
5,191,000
109,833,000
757,112,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

272,071,000
117,441,000
11,967,000
49,000
401,528,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

76,846,000
1,235,486,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה

113,500,000
1,348,986,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

1,348,986,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
199,522,000
318,143,000
517,665,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

252,399,000
228,608,000
481,007,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

38,579,000
137,879,000
176,458,00

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

56,356,000
56,356,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ'  ;197התשע"ד ,עמ' .296
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
4,000,000
1,236,486,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

113,500,000
1,348,986,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

1,348,986,000

כ"ז בטבת התשע"ה ( 18בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית שדרות לשנת
הכספים 2014
לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לפי סעיף  209לפקודת העיריות
(להלן  -הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שנאצלה לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית
שדרות לשנת התקציב  2014שתמציתו להלן:
1

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
36,289,000
13,149,000
4,131,000
652,000
6,476,000
60,697,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

23,897,000
18,158,000
3,806,000
25,850,000
31,143,000
102,854,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

32,000
709,000
16,277,000
180,569,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה

18,852,000
3,795,000
203,216,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

203,216,000
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צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
32,615,000
43,814,000
15,658,000
92,087,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

16,297,000
26,608,000
42,905,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

5,384,000
21,357,000
26,741,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

13,000
12,602,000
12,615,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

3,740,000
2,755,000
180,843,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

18,578,000
3,795,000
203,216,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

203,216,000

א' בשבט התשע"ה ( 21בינואר )2015
(חמ -3—360ה)1

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'
ת ,5/32/54/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2199התשל"ו ,עמ'  ,1328מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) ,דרושה לצורך
ציבורי של דרכים ,שטחים ציבוריים פתוחים ,שטח ציבורי
פתוח עם מיתקן הנדסי ומבני 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 -

אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית קרית ביאליק
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-

חטיבת קרקע בבית שמש ,ששטחה  3,020מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,5210חלק מחלקה .22
י"ט בשבט התשע"ה ( 8בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

משה אבוטבול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש

בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן
 החוק) ,לפי הצעת ראש עיריית קרית ביאליק ,ובהסכמתהיועצת המשפטית שלה ,החליטה מועצת עיריית קרית ביאליק
ביום ב' בכסלו התש"ע ( 19בנובמבר  ,)2009כי יוחלו חוקי העזר
הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות
על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

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

ט"ו בשבט התשע"ה ( 4בפברואר )2015
(חמ )3-3951

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

1

אלי דוקורסקי
ראש עיריית קרית ביאליק
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;534התשס"ט ,עמ' .146

 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'
בש/853/יב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5471התשס"ו ,עמ'  ,923מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה

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

3 912

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרכים ,שטחים ציבוריים פתוחים ומבני 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 בבית שמש ,ששטחה  24,807.40מ"ר ,המזוהה
לפי הטבלה הזו:

גוש

חלק
מחלקה

שטח
להפקעה
(במ"ר)

5235

לתכנון ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

2

.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 בחולון ,המזוהה כגוש  ,7059חלקה בשלמות ;133
הייעוד :שב"צ.

ייעוד

י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-2

חלק

1,133.65

דרך

חלק

3,008.73

שצ"פ

		

5171

1

173.28

שצ"פ

5231

1

4,920.91

דרך

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

1

849.22

שצ"פ

1

1,009.29

מבנה ציבור

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

2

4,962.39

דרך

2

2,583.51

שצ"פ

2

2,024.04

מבנה ציבור

3

1,133.65

דרך

3

3,008.73

2

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'
ח ,77/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1450התשכ"ח ,עמ'  ,1422מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.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.

שצ"פ

ט"ז בשבט התשע"ה ( 5בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

משה אבוטבול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש

 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'
ח ,394/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3848התשנ"א ,עמ'  ,1346מוסרת בזה הוועדה המקומית

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

3913

.4

ח ,394/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3848התשנ"א ,עמ'  ,1346מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6021חלקה 154
בשלמותה ,ח"ח  ;148-146הייעוד :שב"צ ודרך.

ו' בשבט התשע"ה ( 26בינואר )2015
(חמ )3-2
		
			

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
ח ,124/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1586התש"ל ,עמ'  ,857מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת 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 בחולון ,המזוהה כגוש  ,7161חלקה 233
בשלמותה (לשעבר ח"ח  ;)1הייעוד :שב"צ ,שצ"פ ודרך.
ו' בשבט התשע"ה ( 26בינואר )2015
(חמ )3-2
		
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,284
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2348
התשל"ז עמ'  ,1971מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת 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.

חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7163חלקות 336 ,334
בשלמותן; הייעוד :דרך.
ט' בשבט התשע"ה ( 29בינואר )2015
(חמ )3-2
		

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

 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'

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 914

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

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 בחולון ,המזוהה כגוש  ,7162חלקה 303
(לשעבר חלקה  )5בשלמותה; הייעוד :דרך.

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'
ש ,1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1324התשכ"ז ,עמ'  ,560מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פרדס–חנה-כרכור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

ט' בשבט התשע"ה ( 29בינואר )2015
(חמ )3-2
		
			

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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'
ח ,270-שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3196התשמ"ה ,עמ'  ,2260מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.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 בחולון ,המזוהה כגוש  ,7176חלקות 47 ,46
בשלמותן; הייעוד :שצ"פ.

ז' בשבט התשע"ה ( 27בינואר )2015
(חמ )3-2
		

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

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

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור ,המזוהה כגוש ,10101
חלקי חלקות .4-1
י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

 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'
ק ,425/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6554התשע"ג ,עמ'  ,3057מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3915

 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

2

.2

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

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

3 916
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10419

ייעוד
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שצ"פ
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דרך
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שצ"פ

ייעוד

60

חטיבת קרקע בקרית ביאליק כמתואר בטבלה זו:
שטח ההפקעה
במ"ר (בקירוב)
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10445
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י"א בכסלו התשע"ג ( 5בפברואר )2015
(חמ )3-2
		
			

יוסף אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,1/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1874
התשל"ג ,עמ'  ,427מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641חלק מחלקות
.136 ,75-72
כ' בשבט התשע"ה ( 9בפברואר )2015
(חמ )3-2
		
 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' נס,92/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3529
התשמ"ח ,עמ'  ,872מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (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 משולבת.

.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 בנס ציונה ,רח' רמב"ם  ,4המזוהה כגוש ,3636
חלק מחלקה  ;191הייעוד :דרך.
ח' בשבט התשע"ה ( 28בינואר )2015
(חמ )3-2
		

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,3/96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6105
התש"ע ,עמ'  ,3814מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (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 משולבת,
דרך ושצ"פ.

.2

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

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3637חלק מחלקה
 ;478הייעוד :דרך משולבת.
כ' בשבט התשע"ה ( 9בפברואר )2015
(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

3917

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

ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה.

2

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' נת,7/400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2844
התשמ"ב ,עמ'  ,2707ובהתאם לתכנית מס' נת/מק/542/ג,2/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4975
התשס"א ,עמ'  ,2119ובהתאם לתכנית מס' נת/542/ג,1/4/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6649
התשע"ג ,עמ'  ,7733מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נתניה (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 דרך ו/או טיפול נופי.

.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 בנתניה ,המזוהה כגוש  ,8242חלקי חלקות ,24
 ,206 ,203בשטח של כ– 17,975מ"ר ,שייעודה דרך ו/או טיפול
נופי והצבועה בצבע אדום וסגול במפת הפקעה מס' .165
הודעה זו באה להשלים את ההודעה לתכנית נת/542/ג,
לפי סעיפים  5ו– ,7אשר פורסמה בילקוט הפרסומים ,4390
עמ'  ,2291לכדי הפקעת חלקה  203בגוש  8242בשלמות.

א' בשבט התשע"ה ( 21בינואר )2015
(חמ )3-2
מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
		
לתכנון ולבנייה נתניה
 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' פת,1208/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1909
התשל"ג ,עמ'  ,1447מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3 918

.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' עוזיאל ,גוש  ,6324ח"ח ,14
בשטח של  42מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ט בשבט התשע"ה ( 20בינואר )2015
(חמ )3-2
		

איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

 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'
פת ,16/1204/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2067התשל"ה ,עמ'  ,469מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

.4

פת ,1244/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2664התשמ"א ,עמ'  ,175מוסרת 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 כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' הרצל ,גוש  ,6374ח"ח ,96
בשטח של  21מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ט בשבט התשע"ה ( 20בינואר )2015
(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

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת/מק ,28/1208/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6322התשע"ב ,עמ'  ,754מוסרת 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
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' הרב משה מלכה ,גוש ,6366
ח"ח  ,4בשטח של  3,790מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ט בשבט התשע"ה ( 20בינואר )2015
(חמ )3-2
		
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,18/1202/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1636התש"ל ,עמ'  ,2281מוסרת 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 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.

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רחוב עוזיאל ,גוש  ,6324ח"ח ,14
בשטח של  62מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ט בשבט התשע"ה ( 20בינואר )2015
(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 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'

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

איציק ברוורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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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' אנה פרנק ,גוש  ,6381ח"ח ,228
בשטח של  70מ"ר; הייעוד :דרך.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
בר ,265/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5611התשס"ז ,עמ'  ,1097מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

כ"ט בשבט התשע"ה ( 20בינואר )2015
(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' גז,8/3/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2965
התשס"ד ,עמ'  ,100מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גזר (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת 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 ביד רמב"ם ,ששטחה  0.803דונם ,המזוהה
כגוש ( 4774לשעבר גוש  ,)4388חלקי חלקה ( 58לשעבר
חלקה  ;)152הייעוד :שב"צ.

ח' בשבט התשע"ה ( 28בינואר )2015
(חמ )3-2
		

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

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

חטיבת קרקע המזוהה כגוש  ,2212חלקי חלקות ,41 ,35 ,34
 ,97 ,96 ,91 ,75-72מגרש  10לפי תכנית תח/265/ג; הייעוד:
שצ"פ.
כ"א בשבט התשע"ה ( 10בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שורקות

 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 - 851/נהריה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3305התשמ"ו ,עמ'  ,1453מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

.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 בנהריה ,גוש  ,18170חלק מחלקה  ;85הייעוד:
שטח לדרך.

ט"ו בשבט התשע"ה ( 4בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ )3-2
		
		

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,18579/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6566
התשע"ג ,עמ'  ,3721מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עכו (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 דרך.

.2

בכוונת עיריית עכו 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 -

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

 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/במ( 243/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4277התשנ"א ,עמ'  ,1619מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית (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 בנצרת עילית ,הידועה כחלקה  32בשלמות
בגוש ( 17753לשעבר חלקות  ,35 ,34 ,29-25 ,23 ,22 ,20ח"ח
 42-36 ,33 ,31 ,30 ,24 ,19-17 ,7-4בגוש  ;)17531הייעוד :שטח
לבנייני ציבור.

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

אלכס גדלקין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית

חטיבת קרקע בעכו -
ששטחה  840מ"ר ,המזוהה כגוש  ,18019חלקי חלקה ;1
ששטחה  58מ"ר ,המזוהה כגוש  ,18019חלקי חלקה ;2
הייעוד :דרך.
י"ד בשבט התשע"ה ( 3בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

זאב נוימן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו

 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,6141/

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4019התשנ"ב ,עמ'  ,3717מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
.2

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

.3

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

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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באעבלין ,ששטחה  2,567מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12201ח"ח  ;59הייעוד :שצ"פ.

י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-2
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

		
		

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
/3במ ,1/14/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4006התשנ"ב ,עמ'  ,3279מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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
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 באעבלין ,ששטחה  2,650מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,12210ח"ח .9
י"ב בשבט התשע"ה ( 1בפברואר )2015
(חמ )3-2
		

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

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,13051/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5213
התשס"ג ,עמ'  ,3712מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים (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 (או לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).

.2

בכוונת הוועדה המקומית 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,

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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חטיבת קרקע באשדוד ,רובע ט' ,כמפורט להלן:
גוש
2384

חלקה
בשלמות

ייעוד

לשעבר גוש/חלקה

98

שב"צ

גוש  ,2023ח"ח 10

103

שב"צ

גוש  ,2074ח"ח 35

104

שב"צ

גוש  ,2074ח"ח ,38 ,35
44 ,43

116

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

118

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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גוש
2384

2385

2386

חלקה
בשלמות

ייעוד

לשעבר גוש/חלקה

134

שצ"פ

גוש  ,2074ח"ח ,35
127 ,38

136

שצ"פ

גוש  ,2074ח"ח ,36 ,35
51 ,50 ,49 ,48 ,45

137

שצ"פ

גוש  ,2074ח"ח 127 ,33

138

שצ"פ

גוש  ,2074ח"ח 41

139

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

140

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

141

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

146

שצ"פ

גוש  ,179ח"ח 17

147

שב"צ

גוש  ,179ח"ח  ;17גוש
 ,2023ח"ח 10

156

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

157

שצ"פ

גוש  ,179ח"ח 33 ,32

158

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

163

שב"צ

גוש  ,2023ח"ח 10

169

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

170

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

171

שצ"פ

גוש  ,179ח"ח 21

172

שצ"פ

גוש  ,179ח"ח 31 ,30

173

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

174

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

175

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

188

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

190

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

98

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

99

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

100

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

101

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

103

שצ"פ

גוש  ,2074ח"ח 127

105

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10

106

שצ"פ

גוש  ,2023ח"ח 10 ,3
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3923

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0124271
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ברח' שאול המלך ,17
שכונת סנהדריה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבנייה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.101-0124271 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
6502
כפיפות
מתאר62/
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :סנהדריה ,רחוב :שאול המלך 17
קואורדינטת 220850 :X
קואורדינטת 633850 :Y
גושים וחלקות:
גוש  30106מוסדר מס' חלקות בשלמותן 81
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות בשטח שאינו עולה על  120מ"ר
ליח"ד מורחבות ,ברח' שאול  ,17ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים ג'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת מס' הקומות מ 5-מעל הקרקע ל 6-קומות
מעל הקרקע.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
.9
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0152140
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברחוב מיכלין ,12
בית וגן ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבנייה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.101-0152140 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
1042
שינוי
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית וגן ,רחוב :מיכלין .12
קואורדינטת 217916 :X
קואורדינטת 630162 :Y
גושים וחלקות:
גוש ( 30341מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 90
מטרת התכנית:
הרחבת יחידות קיימות ברח' מיכלין  ,12ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בנייה בבניין שברח' מיכלין
 12בהתאם לנספח בינוי וכמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה בחזיתו
המערבית של הבניין ,בקומות א-ד ,לשם
הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהן.
ב .התרת הסבת שטחי מרפסות שירות
למגורים בקומות א-ד ,לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בהן ,בהתאם לקיים בשטח.
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ג .קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית לשם
הרחבת יחידת דיור קיימת בקומה שמתחתיה.
 .3קביעת שטחי בנייה בהיקף של  1226.34מ"ר
מתוכם  896.70מ"ר שטחים עיקריים ו329.64 -
שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בניין לבנייה כמפורט לעיל.
 .5הגדלת מס' הקומות המירבי מ 4-קומות מעל
קומת חניה מחסנים ל 5-קומות מעל קומת חניה
ומחסנים.
 .6קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר
בנייה.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או עקירה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -
.8

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0233296
שם התכנית :חלוקה מחדש של מגרשים וקביעת קווי
בניין חדשים בשטח לבנייני ציבור ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון והבנייה ירושלים ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ,מופקדת תכנית
מתאר מקומית מס'.101-0233296 :
איחוד וחלוקה:
איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום
התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית
סוג היחס
מתאר62/
ביטול
11085
שינוי
 5166ב'
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רמת שלמה ,רחוב :הרב פטאל 17
קואורדינטת 220370 :X
קואורדינטת 635710 :Y
גושים וחלקות:
גוש  30565לא מוסדר מס' חלקות בחלקן – 3
גוש  30566לא מוסדר מס' חלקות בחלקן – 4 ,44 ,47
גוש  30616מוסדר מס' חלקות בחלקן – 29
מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשים וקביעת קווי בניין חדשים
בשטח לבנייני ציבור רח' פטאל ,רמת שלמה ,ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח
למבנים ומוסדות ציבור ומשטח למבנים ומוסדות
ציבור לשטח פתוח ציבורי ,מבלי לשנות את סה"כ
שטח המגרש של כל יעוד קרקע.
ב .איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים ,בהסכמת
בעלים ,בכל שטח התכנית.
ג .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים בשטחים
לבניני ציבור שבתכנית.
ד .קביעת הוראות בינו ותנאים למתן היתר בנייה.
ה .קביעת שטח עם זיקת הנאה למעבר תשתיות
והוראות לפיתוחו ולתחזוקתו.
ו .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -
ז.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0253286
שם התכנית :תוספת שטחי בנייה עיקריים עבור
מרפסות מקורות בתנאים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון והבנייה ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'.101-0253286 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים
בכל תחומי העיר ירושלים
קואורדינטת 219000 :X
קואורדינטת 633000 :Y
מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עיקריים עבור מרפסות מקורות,
בכל התכניות שהתירו הקמת בנייני מגורים חדשים
בלבד בבנייה רוויה ,ושמועד הפקדתן הינו בין התאריך
 1.1.10ל.31.12.13 -
עיקרי הוראות התכנית:
 .1התרת תוספת שטחי בנייה עיקריים עבור
מרפסות מקורות ,בכל התכניות שהתירו הקמת
בנייני מגורים חדשים בלבד ,בבנייה רוויה,
ושמועד הפקדתן הינו בין התאריך  1.10.10ועד
ל.31.12.13 -
 .2קביעת הוראות בנוי ותנאים למתן היתרי בנייה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה ,1
ירושלים ,טלפון .02-6290263
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 .1989 -
.3

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0066415
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברחוב תורה מציון ,12 ,14
רוממה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' .101-0066415
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית
סוג היחס
2833
כפיפות
 2833ה'
שינוי
62
כפיפות
7418
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :רוממה ,רחוב :תורה מציון 12 ,14
קואורדינטת 219650 :X
קואורדינטת 633050 :Y
גושים וחלקות:
גוש 30075 :מוסדר מס' חלקות בשלמותן 129
גוש 30077 :מוסדר מס' חלקות בחלקן 143
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד ב  2בנייני מגורים קיימים ברח' תורה
מציון מס'  12 ,14שכונת רוממה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:
שינוי שטח מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב',
ומאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
קביעת בינוי להרחבת יחידות דיור קיימות בכל
קומות הבניינים.
 .3קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל12319.83 -
מר (מתוכם  9492.68מ"ר שטחים עיקריים,
 2827.15מ"ר שטחי שירות 56.55 ,מ"ר שטח
מסחר ו 137.09 -מ"ר שטח בית כנסת).
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה
כאמור.
 .6קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח.
 .7קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים.
 .8קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור ולעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  6683עמוד  ,948בתאריך .31.10.13
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון .02-6297160/1
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים  ,91010טלפון ,.02-6290263 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
קובי כחלון
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מספר
תא/מק /תא/מק3312/א – תכנית איחוד וחלוקה
בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות
חלקות
חלק/כל
סוג
בחלקן
בשלמותן
הגוש
גוש
גוש
,966 ,331
חלק
 6625מוסדר
,1219 ,967
מהגוש
,1221 ,1220
,1223 ,1222
1224
,205
,244 ,177
חלק
 6636מוסדר
207
246 ,245
מהגוש
מיקום/כתובת:
שכונת נאות אפקה א' וקטע משכונת הדר יוסף לאורך
רחוב מבצע קדש בין רחוב קהילת ריגה עד רחוב פנחס
רוזן  ,תל אביב  -יפו
מטרות ועיקרי התכנית:
א .ביצוע איחוד וחלוקה מחדש ,בהתאם לתכנית
מאושרת מס' תא/מח' , 3312/בכל תחום התכנית.
ב .חלוקה לשני מתחמי איחוד וחלוקה מחדש ,מתחמים
א' ו-ב'.
ג .חלוקת תא שטח  1שבתכנית מס' תא/מח' 3312 /ל-
 3מגרשים.
ד .הרחבת קטע הדרך ,תא שטח  ,17ליצירת המשכיות
ואחידות ברוחב תוואי רחוב קהילת ריגה.
ה .כל הוראות הבנייה והוראות אחרות יהיו בהתאם
לתכנית מס'/תא/מח'.3312/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מספר  6423עמוד  4319בתאריך .30/05/2012
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  68תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,13:00 – 08:00קומה ג' חדר
 309טלפון .03-7247254
נתן אלנתן
מ"מ יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב
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מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
502-0216473
שם התכנית :בי/580/מק  -הגדלת צפיפות בבנייה
חדשה לפי תמ"א  38ושינוי בהוראות בינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
ובנייה ,תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז תל אביב מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' 502-0216473
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עירית בת ים
חלק מתחום הרשות בת ים (ללא ש .ותיקים ,עמידר,
אזור תעשיה ורצועת חוף הים על פי בי)538/
מטרת התכנית:
 .1לשפר את הישימות והכדאיות של מימוש תמ"א 38
בהריסה ובנייה על ידי הגדלת מספר יחידות הדיור
המותרות וחישוב מספר היחידות המותר על פי
שטח דירה ממוצע של  60מ"ר במקום  95מ"ר.
 .2שיפור הישימות והכדאיות של מימוש תמ"א 38
בחיזוק ועיבוי מבנים קיימים על ידי שינוי קו בנין
למטרת הצבת מתקני חניה וכן שינוי הבינוי כך
שתתאפשר גמישות בניוד שטחים בין קומה
לקומה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי הוראות תכנית בי 339/המגבילה את מספר
יחידות הדיור וקביעת הוראות למספר יח"ד שיותרו
בעת הריסה ובנייה מחדש של מבנים העומדים
בקריטריונים הקבועים בתמ"א  38על תיקוניה .לא
יהיה שינוי בסך כל השטחים העיקריים ע"פ תוכניות
תקפות.
 .2מתן אפשרות להגדלת מספר יחידות הדיור במקרים
של הריסה ובנייה לפי תמ"א  38ותכנית בי538/
מעבר לקבוע בסעיף  4.1.2ד בתוכנית בי.538/
 .3שטח דירה ממוצע (כולל ממ"ד) לא יפחת מ 60-מ"ר.
 .4הוספת שימושים ,במגרש המיועד בתכנית למגורים
וששטחו אינו עולה על  2,500מ"ר ,למטרת
משרדים או מלונאות ,או למטרת מסחר בחזית בנין
המיועד למגורים ,והכל בלי לשנות את השטח
הכולל המותר לבנייה במגרש על פי התכנית,
ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לצורך
השימושים הנוספים לא יעלה על  15%מסך השטח
הכולל המותר לבנייה במגרש בהתאם לסעיף 62א
( )11לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה (.)1965
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 .5כל שאר הוראות תמ"א  38והוראות תוכנית בי538/
על תיקוניהן יחולו על תוכנית זו.
 .6הגבלת תוספת יחידות דיור מתוקף התכנית עד לסך
של  500יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת
ים ,סטרומה  1רמת יוסף בת-ים ,טלפון.03-5556038 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית
(כתובת :ק.ממשלה דרך מנחם בגין  125ת"א ,טלפון:
.)03-7632580
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.1989-
יוסי בכר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים
מחוז חיפה
מרחב תכנון מורדות כרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
355-0075499
שם התכנית :ש.מ .וינר תעשיות  1998בע"מ –
מוסך תלפיות נשר (מכ/מק)825 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות כרמל ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה .מופקדת תכנית
מפורטת מס'.355-0075499 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 580 /
שינוי
מכ 259 /
שינוי
מכ  / 259 /א
שינוי
מכ 370 /
שינוי
כפיפות תמא  / 34 /ב 4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נשר ,ישוב :נשר
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11219 :מחלקה 29 :עד 30 :שלם
מגרש I :שלם מתוכנית :מכ370/
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מטרת התכנית:
 .1הסדרת בנייה קיימת בחל'  30ומתן הוראות בינוי
המאפשרות פיתוח משולב חל'  29ו30 -
 .2הסדרת פתרון חניה במגרש סמוך עבור הפעלת
המוסך.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי בניין לעניין בנייה קיימת ובנייה עתידית
לפי ס' 62א (א) ( )4לחוק.
 .2שינוי בהוראות בינוי כך שתיווצר גמישות בחלוקת
זכויות בנייה בין הקומות ,שינוי חובת כניסה אחת לכל
מגרש ,שינוי פתרונות חניה בתחום המגרש ושינוי
להוראות מכ/259/א' לעניין הנחיות לאיחוד חלקה מס'
 29עם יתרת השטח הכלול במכ/259/א' (לצורך
יצירת מגרש אחד) ,לפי סעיף 62א (א)( )5לחוק.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מורדות כרמל ,כורי 2
חיפה טלפון .04-6433400 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית חיפה – שד' פל ים  15חיפה
טלפון04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
סמי מלול
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מורדות כרמל
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
ממ/מק10/2001/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר ממ/מק.10/2001/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ממ2001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :בית דגן ,רשות מקומית :בית דגן ,רחוב :הגולן 31
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6076 :חלקות182 ,174 :
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מטרת התכנית:
שינוי גבול חלקות ושינוי מקומי במרווחי בנייה אחורי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת/שינוי בגבול בין חלקות.
 .2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
 .3קביעת/שינוי מרווח בנייה אחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,29/08/2013ובילקוט פרסומים מספר  ,6655עמוד
 ,7936בתאריך .2/9/13
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק ,בן ציון גליס  9פתח תקווה,
טלפון .03-9302051 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.08 - 9788444 :
כל המעונין רשאי לעיין בה בימים א,ג,ה ,ובשעות 8.00-
 12.00שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה פרץ
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה
תכנית מפורטת מס' :טה  /מק 12 / 12662 /
באישור שר הפנים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר טה  /מק .12 / 12662 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 12662 /
שינוי לתוכנית
בהתאם לתוכנית טה  /מק  /ג 14 / 1287 /
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
 15288חלקי
גוש:
35
חלקה בשלמות:
95,96
חלקי חלקה:
עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קווי בניין
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 09/06/2014ובילקוט פרסומים מס'  ,6793עמוד
 ,5099בתאריך .29/04/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת"ד ,508
טלפון 04 – 6739526 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית ,כתובת :נצרת עלית.
טלפון .04 – 6508508 :כל המעוניין ראשי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
טה  /מק 1 / 10702 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' טה  /מק 1 / 10702 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 10702 /
שינוי לתוכנית
ג 3340 /
שינוי לתוכנית
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,15041 :חלקי ,מחלקה 21 :חלקי.
עיקרי הוראות התוכנית :
שינוי קווי בנין
הערות ארכיטקטוניות להרחבות ולגימור אחיד
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12/06/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6829עמוד
 ,6507בתאריך .02/07/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ועדה מקומית טבור הארץ ת.ד,508 .
טלפון 04 – 6739526 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז משרד הפנים ועדה מחוזית ,כתובת :נצרת עלית.
טלפון .04 – 6508508 :כל המעוניין ראשי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
זיגדון אליהו
יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת מס'
204-0247924
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ה"גלבוע" ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון ,מופקדת שינוי לת .מפורטת
מספר ג/גל/מק155/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג  /גל  /מק 155 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :טייבה (העמק)
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 23200 :מחלקה 48 :עד 49 :שלם
גוש 23200 :מחלקה 52 :עד 52 :חלקי
גוש 23200 :מחלקה 54 :עד 56 :חלקי
גוש 23200 :מחלקה 65 :עד 65 :חלקי
גוש 23200 :מחלקה 68 :עד 68 :חלקי
גוש 23200 :מחלקה 72 :עד 72 :חלקי
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1אחוד וחלוקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים עפ"י
סעיף 62א(א)1
 .2ניוד שטחים בין שטחי ציבור ,מגורים ,מלאכה
ותעשיה זעירה ,ללא שינוי סה"כ כל יעוד
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,דואר נע גלבוע מיקוד
 18120טל' ,04 – 6533252 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית מחוז צפון ,כתובת :קרית
הממשלה ת.ד  595נצרת עלית  17000טלפון:
65085180-04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
דני עטר
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה הגלבוע
מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
מק/גמ435/9132/
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר מק/גמ - 435/9132/עילבון – שינוי קו בניין.
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם500.000 :
רשות מקומית :עילבון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ( 15412מוסדר) ,חלקות48 :
מגרשים לתכנית 16 :בשלמות
מטרת התכנית:
מתן לגיטמציה לבנייה הקיימת ע"י הקטנת קווי בניין
לפי תשריט מצב מוצע ,והגדלת תכסית בנייה .הכל לפי
סעיפים 92א( .א)( )9()4לחוק
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 30.9.2014ובילקוט הפרסומים מספר ,6913
התשע"ה ,עמוד  ,786בתאריך .9.11.2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון ת.ד 515 .כפר
תבור ובמשרדי הועדה המחוזית ,כתובת :ק .הממשלה
ת.ד 595 .נצרת עילית ,טלפון ,04-6508555 :כל
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המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
אבי קרמפה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
254-0229880
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת
מספר .254-0229880
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תואם ל -ג 13981 /
שינוי ל -ג 3377 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק עמק יזרעאל
ישוב :תמרת
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקוי בנין ל 2 -מגרשים כמסומן בתשריט.
שינוי של הוראות הבינוי לגבי אפשרות להקמת מחסן
בקו בנין צידי , 0קליניקה ,חניה מקורה ופרגולה.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  62א (א) 5, 4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.)04-6508508 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר
מק  /יז 01 / 17367 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מספר מק  /יז .01 / 17367 /
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -ג 17367 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .מגידו
ישוב :מגידו
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20279 :מחלקה 14 :עד 14 :חלקי
גוש 20279 :מחלקה 17 :עד 17 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  62א (א)4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 22/08/2014ובילקוט פרסומים מספר  ,6866עמוד
 ,7796בתאריך .31/08/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,טלפון .04-6429660 :ובמשרדי הועדה
המחוזית  -מחוז צפון ,משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון ,04-6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עידו דורי
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי (אילת)
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0204313
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבנייה  ,תשכ"ה –  ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ב"ש ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית
מפורטת מס'  602-0204313על תכנית זו חלות כל
הוראות תכנית מס'  217/03/2למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
שטח התכנית 380.000 :מ"ר
מקום :מגרש  70רובע  ,10גוש , 40121חלקה ,7
שחמון ,אילת
המבקש :שרון בן-לסן
עיקרי הוראות התכנית:
 1תוספת של 20 -מ"ר שטח עיקרי לדירה מס' - 8
בית  17במגרש :70
מאושר  2,520 -מ"ר
מוצע  2,540 -מ"ר
בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א(א)16
 .2קביעת הנחיות לבינוי :עפ"י נספח בינוי מנחה.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין
בקרקע  ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח'
חטיבת הנגב ,ת.ד 14.אילת טלפון.08-6367114 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז
הדרום .כתובת  -רח' התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע
 84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות וסדרי עבודתו )  ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס':
602-0200808
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית
מפורטת מספר  602-0200808תכנית זו כפופה
לתכנית מפורטת מס' _ 214/03/2ו/2 -מק 417/על כל
הוראותיה ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 497.00 :מ"ר
מיקום :מגרש  ,294רובע  ,6שחמון ,גוש  ,40129חלקה
 ,110אילת
המבקש :אבי רוזנגרטן.
עיקרי הוראות התכנית:
(הופקדה בישיבה מס'  2014002ביום  )09/03/14ביום
 17/11/14נקבעה התכנית שבנדון  -אינה טעונת אישור
לפי סעיף ( 109א) לחוק התכנון והבנייה
שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר מכונות
בלבד ,מאושר 2.0מ' ,מוצע  1.0מ' מקו מגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 19/06/14ובילקוט הפרסומים מספר  6866התש"ע,
עמוד  ,7799ובטעות פורסמה בשנית בילקוט הפרסומים
 ,6992התשע"ה ,עמ'  – 3711הפרסום השני בטל.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,ת"ד  14אילת  ,88000טל-6367114/5 :
 08ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה
 4ת.ד ,68 .באר -שבע  ,84100טל 08 -6263820 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון לבנייה אילת
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מרחב תכנון חבל אילות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מס':
 – 608-0259309החלפת שטחים בקבוץ אילות
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
באר שבע ובמשרדי הועדה המקומית חבל אילות
מופקדת תכנית מפורטת מס'  . 608-0259309תכנית
זו כפופה לתכנית מס'  ,3/111/03/12למעט השינויים
המפורטים בתכנית זו.
המבקש :קבוץ אילות
עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים שייעודם מבני משק ומגורים ללא שינוי
בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל זכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה חבל אילות .כתובת :מ.א .חבל אילות .ד.נ.
אילות  .88820טל' 6355819-08 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז דרום ת.ד68 .
באר שבע  .84100טל'.6263820-08 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל התנגדות לתכנית,
סמכויות וסדרי עבודה) תשמ"ט .1989
מרחב תכנון חבל אילות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 –608-0214288חאן שחרות
נמסרת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מקומית מס'  .608-0214288תכנית זאת מהווה שינוי
לתכנית 2/147/02/12א' ותכנית /12מק 516/א' למעט
השינויים המפורטים בתכנית זו.
המבקש :נגב גליל יזמות בע"מ.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקת מגרשים לפי סעיף  62א' (א) ()1
באופן הבא :
 .1העברת שטח ממגרש  1למגרש 2ו.3-
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ב .העברת שטחי בנייה ממגרש למגרש באותו יעוד
לפי סעיף ,62א(א)(.)6
 .1העברת שטחי בנייה עיקריים ממגרש 1
למגרשים 2ו.3-
 .2העברת שטחי בנייה לשרות ממגרשים 1ו3-
למגרש .2
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  ,6938עמוד  ,1740בתאריך .10/12/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז דרום (התקווה  4קריית הממשלה
באר שבע ) .כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים
ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
אודי גת
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חבל אילות
מרחב תכנון מקומי מיתר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
615-0231837
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 615-0231837
המהווה שינוי לתכניות הבאות6/101/02/15 :
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :מיתר ,רחוב :ממשית  6השכונה הדרומית
גוש 100361 :חלקה 42 :מגרש4212 :
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין צידי דרומי ,מקו בניין  3.5מ' לקו בניין 2.4
מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 ,18.09.2014בילקוט הפרסומים מס'  ,6952ג' בטבת
התשע"ה25.12.2014 ,
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מיתר ,שד' עומרים ת"ד  ,1טל':
 6517410וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,משרד הפנים קרית הממשלה ב"ש ,טל':
 6263821וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבנר בן גרא
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מיתר

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

אוורגרין אי.פי.אף  IVבע"מ
(ח"פ )51-310045-3

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 31076-12-14

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
עקיבא  ,95רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.12.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,1.4.2015בשעה .8.30

עשהאל גולן ,עו"ד ,מפרק

ובעניין :עמותה לאן  -למניעת אלימו נוער (ע"ר) מס'
עמותה 58-044203-6
המבקש :רשם העמותות ,רח' השלושה  ,2תל אביב ,ע"י ב"כ
עו"ד מירית כנרי ,מרח' השלושה  ,2תל אביב.

כל נושה או חבר בעמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הדיון,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
			

איי דאבליו די  -התקני אלחוט מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-398426-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2015בשעה  ,13.00במשרד עורכי דין אפיק
ושות' ,רח' החשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך פורת ,מפרק

רשות התאגידים

סמירק בע"מ

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

(בפירוק מרצון)

ראג'ח סליבא ובניו בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-190233-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2015בשעה  ,12.00במשרד עו"ד הורן ושות',
רח' ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,קומה  ,24תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צבי נפתלי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראג'ח סליבא ,מרח'
שפרעם ,שפרעם  ,20200למפרק 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.
סאמר סליבא ,עו"ד
בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,6999י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,

(ח"פ )51-476819-1

ח.ג .ויטקובסקי גרופ בע"מ
(ח"פ )51-201058-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.4.2015בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח' אבא
הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עפר אחז ,מפרק
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טיפטר טכנולוגיות בע"מ

אי או אל מדיקל בע"מ

(ח"פ )51-488828-8

(ח"פ )51-470550-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' תובל
 ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שפיר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח' בן
גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

י.גבאי חברת נאמנות בע"מ

גיא כשר שירותים משפטיים

(ח"פ )51-381489-7

(ח"פ )51-453508-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2015בשעה  ,16.00במשרד איתן מהולל
ושדות עורכי דין ופטנטים ,שד' אבא אבן  ,10הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גיא הדר ,עו"ד ,מפרק

ב.מ.צ( .בית משווקי צמיגים וחלקי חילוף)  1975בע"מ
(ח"פ )51-070786-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2015בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,26פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלחנן ויניצקי ,עו"ד ,מפרק

סקאנדינביאן מרין סי-פוד  2002בע"מ
(ח"פ )51-323610-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.5.2015בשעה  ,16.00לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
חיים ברכה ,מפרק
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מיה בר–און ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
כשר ,מרח' נר הלילה  ,26אבן יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' אבא אבן  ,1הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
גיא כשר ,מפרק

רועי קורניק ,חברת עו"ד
(ח"פ )51-392195-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי
קורניק ,מרח' ברוך אגדתי  ,19תל 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רועי קורניק ,מפרק

נמרודי שפר עורכי דין
(ח"פ )51-395457-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי נמרודי ,מרח' הרצל  ,30אשקלון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2015
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבי נמרודי ,עו"ד ,מפרק

אווליין ואלי בע"מ
(ח"פ )51-477023-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלומי טולדנו ,מרח' בן גוריון  ,8רמת גן ,טל'  ,03-5253004למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.7.2015
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלומי טולדנו ,עו"ד ,מפרק
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אריה סבן אינווסמנטס בע"מ
(ח"פ )51-237210-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית
(בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שנועדה והתכנסה ביום  19.2.2015התקבלה החלטה למנות את
עו"ד דורון לוי ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,למפרק החברה,
וזאת במקום עו"ד אריה יונגר ,אשר מונה למפרק החברה בעבר.
כמו כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.5.2015בשעה  ,10.00במשרדי
המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון לוי ,עו"ד ,מפרק

אחים עופר (תעשיות אשקלון) בע"מ
(ח"פ )51-177923-3

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2015בשעה  ,10.30במשרדי עופר השקעות
בע"מ ,שד' אבא אבן  ,1הרצליה פיתוח.
על סדר היום :התכנסות ודיון של נושי החברה בעקבות
זימון אסיפת בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה החלטה
בדבר פירוק החברה מרצון בהליך של פירוק מרצון באין הצהרת
כושר פירעון (אסיפת בעלי החברה כאמור ,זומנה ליום ,10.5.2015
בשעה  ,)10.00ומינוי מפרק לחברה.
יוכי יעקובי
ויקי זמיר-שרון
מורשי חתימה בחברה

טנא הון צמיחה  3פי.אי.אף
(ש"מ )55-024953-6

הודעה על שינויים בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
קיבוץ יקום ,אגודה שיתופית מס'  ,57-000362-4העביר את
מחצית סכום השקעתו בשותפות ,בסך של ( 3,563,000שלושה
מיליון חמש מאות שישים ושלושה אלף ש"ח) ,לידי יקום יזמות
נדל"ן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,אגודה שיתופית מס'
.57-003677-2
דורי בראון
בא כוח השותפות

אנרג'י  -מערכי אנרגיה לירושלים
(ש"מ )55-001764-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי:
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השותף המוגבל אלול אנרגיה בע"מ ,מס' רישום
 ,51-088792-0מרח' תובל  ,11רמת גן  ,5252226העביר ביום
 3בפברואר  ,2015את מלוא זכויותיו בשותפות ,בסך 500
ש"ח לידי קרן נוי  1להשקעה בתשתיות ואנרגיה ,שותפות
מוגבלת ,מס' רישום  ,55-024134-3מרח' יגאל אלון ,98
תל–אביב-יפו ;6789141

.2

השותף המוגבל אתגל אחזקות בע"מ ,מס' רישום
 ,51-246554-3מרח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,6713412
העביר ביום  3בפברואר  ,2015את מלוא זכויותיו בשותפות,
בסך  450ש"ח לידי קרן נוי  1להשקעה בתשתיות ואנרגיה,
שותפות מוגבלת ,מס' רישום  ,55-024134-3מרח' יגאל
אלון  ,98תל–אביב-יפו ;6789141

.3

השותף המוגבל אתגל תוכן בע"מ ,מס' רישום
 ,51-310997-5מרח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,6713412
העביר ביום  3בפברואר  ,2015את מלוא זכויותיו
בשותפות ,בסך  50ש"ח לידי קרן נוי  1להשקעה בתשתיות
ואנרגיה ,שותפות מוגבלת ,מס' רישום ,55-024134-3
מרח' יגאל אלון  ,98תל–אביב-יפו .6789141
גיל-עד בושביץ
עידן בנוש
מורשי חתימה

		

קליה שפת ים ומבראה בע"מ

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 60807-06-13
שם החייב :יהושע קסלסי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 100% :דיבידנד לנושים בדין קדימה וכן
 30%בדין רגיל בהתאם לתביעות החוב שאושרו על ידי
הנאמנת.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 46285-10-10
שם החייב :עאמר כיוף.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 61% :מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.

(ח"צ )52-000259-3

שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי
נמסרת בזה הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לבעלי
המניות של החברה שלעיל.
חלוקת הדיבידנד האחרון תתבצע על פי חישוב שנערך
על ידי רו"ח בהתאם לדין ולמסמכי החברה.
על כל מניה או מי הטוען לזכות כבעל מניה ,לפנות
למשרדי הח"מ ,דרך מנחם בגין  ,48תל אביב  ,6618004בתוך
 4חודשים ממועד פרסום מודעה זו ,לצורך קבלת הדיבידנד
הסופי וחישוב הדיבידנד הסופי .כמו כן ניתן להעתיק את
מסמכי החברה ,על חשבון המבקש ,במשרדי הח"מ.
מהדיבידנד הסופי ינוכה מס במקור על פי דין.
כספים שיוותרו בקופת החברה בתום  4חודשים ממועד
פרסום הודעה זו יועברו על פי דין לאפוטרופוס הכללי ולכונס
הנכסים הרשמי.
דוד שטיין ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 414/09
שם החייב :הראל שמעון.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 100% :דיבידנד לנושים בדין קדימה וכן
 27.37%בדין רגיל בהתאם לתביעות החוב שאושרו על ידי
הנאמנת.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי המחוזי מרכז ,בתיק פ"ר ( 43430פש"ר
)26656-05-14

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 45780-12-10

שם החייב :נחום לסקי.

שם החייב :יוסף מצליח.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה בלבד.
אחוז הדיבידנד 81% :מתביעת החוב שאושרה בדין קדימה
(תביעת עובד).

שם הנאמנת ומענה :עו"ד לימור קירש ,מרח' גיבורי ישראל ,24
נתניה.
סוג הדיבידנד :דיבידנד ראשון וסופי בדין רגיל.
לימור קירש ,עו"ד ,נאמנת

לא ישולם דיבידנד לנושים בדין רגיל.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת
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