רשומות

ילקוט הפרסומים
ד' באלול התשע"ה

7097
עמוד

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה8156 ........................
הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 8156 ................................
הודעה על פטור מחובת מכרז לפי החוק האמור 8156 .............
הודעה בדבר חידוש מינויים של ממלאות מקום נציג
משרד המשפטים בוועדות להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון 8156 ...............................................
מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות 8156 ......
מינוי עובדים ועובדת סוציאלית ראשית לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) 8157 ..................................................................
שינוי אזור מינוי עובדים סוציאליים לפי החוק האמור 8157 .
שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לפי החוק
האמור 8158 .......................................................................................
מינוי ,שינוי מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים 8158 .
שינוי שם במינוי קצינת מבחן למבוגרים8159 .............................
שינוי אזור מינוי קצינת מבחן למבוגרים 8159 ............................
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עמוד

מינוי וביטול מינוי קצינות מבחן לנוער 8159 ...............................
ביטול מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק
סדר הדין הפלילי 8160 .................................................................
מינוי מנהלי בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות
(בחירות) 8160 ..................................................................................
הודעה בדבר קביעת תקנים 8160 ......................................................
הודעה על מינוי תובעת לפי חוק הרשויות המקומיות
(משמעת) (אשקלון) 8160 .............................................................
הודעה על מינוי חוקר לפי החוק האמור (אשקלון) 8160 ........
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 8161 ........ 31.7.2015
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 8162 ..... 31.7.2015
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8165 ...................
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 8173 .........................................
הודעות מאת הציבור 8187 ..................................................................
דוחות שבועיים של בנק ישראל 8193 .............................................
תיקוני טעויות

הודעה על הרשאות

הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א) לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות את
נושאי המשרות ברשות מקרקעי ישראל (להלן  -הרשות) ,אשר
מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות
שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין,
שבתחום פעילותה של הרשות ותפקידו של המורשה ,עד
לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על
המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהתאם להצעת
ועדת שירות המדינה מיום כ"ו בתמוז התשע"ה ( 13ביולי ,)2015
החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז את משרת יושב ראש
מטה הדיור.

( )1מנהל הרשות או בהעדרו סגן מנהל הרשות יחד עם חשב
הרשות או סגנו  -בלא הגבלת סכום;
( )2מנהל חטיבה או סגנו לגבי כל עסקה שבתחום פעילות
החטיבה שלו ,יחד עם חשב הרשות או סגנו  -עד לסכום
של  10,000,000שקלים חדשים;
( )3מנהל אגף/מרחב או סגני לגבי כל עסקה בתחום פעילות
האגף/מרחב ,יחד עם חשב הרשות או סגנו או ראש תחום
כספים  -עד לסכום של  2,500,000שקלים חדשים.
הרשאות קודמות לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל
שהודעות עליהן פורסמו  -בטלות ,למעט ההרשאה שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6607ביום ד' בתמוז התשע"ג ( 12ביוני
 )2013אשר תעמוד בעינה.
י' באב התשע"ה ( 26ביולי )2015
(חמ -3-9ה)1

1

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;52התשס"ט ,עמ' .329

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך:
תחת הכותרת "משרד האוצר" ,אחרי הפרט "7ב .מנהל מינהל
הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה" שבתוספת האמורה יבוא:

הליך מינוי יושב ראש מטה הדיור ייעשה בהליך המקובל
למינוי מנכ"ל של משרד ממשלתי ,לרבות הסמכות להפסקת
כהונתו של מנכ"ל משרד ממשלתי .כתנאי לפטור ממכרז
למשרה ,כישוריו של המועמד והתאמתו למשרה ייבדקו על ידי
ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה ,בהתאם להחלטת
הממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר .)1999
תוקף החלטה זו יהיה לתקופת הכהונה של הממשלה ה–.34
י' באב התשע"ה ( 26ביולי )2015
(חמ )3-274
1

הודעה בדבר חידוש מינויים של ממלאות מקום נציג
משרד המשפטים בוועדות להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס ,12000-אני ממנה את מאיה לדרמן ואת סבטלנה
גרנר ,משפטאיות ,עובדות משרד המשפטים ,לממלאות מקום
חבר שהוא משפטאי בוועדות להטלת עיצום כספי כמשמען
בסעיף  12לחוק האמור.
תוקף המינוי כל עוד העובדות האמורות משמשות בתפקידים
ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
י"ד באב התשע"ה ( 30ביולי )2015
(חמ )3-3166
1
2
3

י' באב התשע"ה ( 26ביולי )2015
(חמ -3-1173ה)2

1
2

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ה ,עמ' .7
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט,
עמ'  ;2965התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ' ,1270
עמ'  ,2402עמ'  ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'
 ;6466התשע"ב ,עמ'  1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ' ;750
התשע"ד ,עמ'  5784ועמ'  ;6698התשע"ה ,עמ'  ,2עמ' ,3042
עמ'  ,5988עמ'  ,6456עמ'  6484ועמ' .7136

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (18ב)( )1ו–48א לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את חמי שטורמן ,לנציג
השר בוועדות מקומיות הרצליה ,רמת השרון ,תל אביב,
גבעתיים ,רמת גן ,בני ברק ,אור יהודה ,אזור ,קרית אונו ,חולון
ובת ים ,במקומה של טל בן–דב.2
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד העובד משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ -3-7ה)3
1
2
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איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ב ,עמ' .366
י"פ התש"ע ,עמ' .1886
י"פ התש"ע ,עמ' .1886

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות

"7ג .יושב ראש מטה הדיור".
תוקף החלטה זו יהיה לתקופת הכהונה של הממשלה ה–.34

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשנ"ג ,עמ' .110

אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474
י"פ התשע"ג ,עמ' .609

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:
.1

לוין אמיר ,מס' רישום  - 17724לעיריית בית"ר עילית;

.2

אבו פיאד אבו טיר אימאן ,מס' רישום  - 25445למועצה
מקומית כסייפה;

.3

הרשקוביץ אמיר ,מס' רישום  - 20154לעיריית כרמיאל;

.4

נהורא מיוריאל ,מס' רישום  - 24682לעיריית אופקים;

.5

אבוליל לינא ,מס' רישום  - 20334למועצה המקומית עין מאהל;

.6

שטרית ציפורה ,מס' רישום  - 22757לעיריית טבריה;

.7

שילת בתיה ,מס' רישום  - 8698למועצה המקומית הר אדר;

.8

נגר דוד ,מס' רישום  - 29159לעיריית טבריה;

.9

אסולין סיון ,מס' רישום  - 23154לעיריית באר שבע;

 .33שירן יעקובי ,מס' רישום  - 24615לעיריית אשקלון.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-142
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדת סוציאלית ראשית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את חוה לוי ,מס' רישום ,7301
לעובדת סוציאלית ראשית לעניין החוק האמור.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-142

1

 .10מור קרן ,מס' רישום  - 16716לעיריית כפר סבא;

שינוי אזור מינוי עובדים סוציאליים

 .11לוי דולב כרמית ,מס' רישום  - 26855לעיריית אור יהודה;
 .12קבדה מיסגנאו ,מס' רישום  - 21612למועצה המקומית
גדרה;
 .13פריד אמנון ,מס' רישום  - 21047לעיריית ירושלים;
 .14טייאר תורג'מן תמר ,מס' רישום  - 27987לעיריית ירושלים;

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינוים של העובדים הרשומים
מטה לפי החוק האמור:
.1

בתיה ביבי ,מס' רישום  ,19035במקום "עיריית תל אביב
יפו" 2יבוא "בעיריית אשקלון";

.2

טל רחימוף ,מס' רישום  ,23712במקום "אופקים" יבוא
"עיריית אשקלון";

.3

יעל לבנה יעקובסון ,מס' רישום  ,18306במקום "עיריית
לוד" 4יבוא "בעיריית כפר סבא";

 .20סולב שרה ,מס' רישום  - 22404למועצה האזורית אל קאסום;

.4

ענת בלסו ,מס' רישום  ,11920במקום "יבניאל" 5יבוא
"במועצה המקומית מגדל";

 .22אלמקייס עינב ,מס' רישום  - 17803לעיריית קרית שמונה;

.5

 .23יעקבי קריקסמן מיכל ,מס' רישום  - 20777למועצה
המקומית גדרה;

תמר לוי אלוני ,מס' רישום  ,10811במקום "במועצה האזורית
עמק יזרעאל" 6יבוא "במועצה המקומית קרית טבעון";

.6

 .24אלינזון דוד אביבית ,מס' רישום  - 14696למועצה האזורית
אלונה;

יבגניה זמ'צוק ,מס' רישום  ,19369במקום "עיריית קרית
מוצקין" ,7יבוא "במועצה האזורית חוף הכרמל";

.7

 .25יששכר הילה ,מס' רישום  - 25019למועצה האזורית מטה
יהודה;

ענת קציר ,מס' רישום  ,7165במקום "פרדס חנה" 8יבוא
"במועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה";

.8

שרה צרפתי ,מס' רישום  ,15893במקום "בעיריית כפר
סבא" 9יבוא "בעיריית תל אביב";

.9

נבילה יונס ,מס' רישום  ,15710במקום "מועצה אזורית ג'סר
אל זרקא" 10יבוא "בעיריית חיפה";

 .15שוורצמן אהרן ,מס' רישום  - 28361לעיריית ירושלים;
 .16פוקר זאב ,מס' רישום  - 22430לעיריית רמלה;
 .17דלינסקי יעקבי אלונה ,מס' רישום  - 24388לעיריית חיפה;
 .18חניף נבאל ,מס' רישום  - 15424לעיריית סח'נין;
 .19עוזר שירי ,מס' רישום  - 28294למועצה האזורית מטה בנימין;
 .21אבו שארב ג'יהאן ,מס' רישום  - 19846לעיריית רהט;

 .26לביא קורין ,מס' רישום  - 22666לעיריית נשר;
 .27אוזן בסנג'י נעמה ,מס' רישום  - 26013לעיריית חולון;
 .28קרמיסי לינת ,מס' רישום  - 21993לעיריית נהריה;
 .29שמרית אסרף ,מס' רישום  - 23147לעיריית אשקלון;

1

 .30הילה שבלמן ,מס' רישום  - 8522למועצה האזורית מבואות
חרמון;

2

 .31ענבר שבח-הבוט ,מס' רישום  - 22681למועצה האזורית
שער הנגב;
 .32אודיה ברנשטיין ,מס' רישום  - 30627למועצה המקומית
קרני שומרון;

3
4
5
6
7
8
9

1

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

10

3

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .72
י"פ התשע"ג ,עמ' .4984
י"פ התשע"ב ,עמ' .5859
י"פ התשס"ט ,עמ' .2337
י"פ התשס"ד ,עמ' .1905
י"פ התשע"ד ,עמ' .272
י"פ התש"ע ,עמ' .129
י"פ התשס"א ,עמ' .820
י"פ התשע"ד ,עמ' .1559
י"פ התשס"ז ,עמ' .1299

8157

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

 .10עידית מזור ,מס' רישום  ,14746במקום "בהרצליה" 11יבוא
"בעיריית רמת גן";
 .11גלית קוסט ,מס' רישום  ,15131במקום "בעיריית רמלה"
יבוא "בעיריית כפר יונה";

12

 .12רים דראושה ,מס' רישום  ,18602במקום "מועצה מקומית
עין מאהל" 13יבוא "בעיריית נצרת";
 .13טטיאנה סולודובסקי פרקש ,מס' רישום  ,13164במקום "בעיריית
קריית מוצקין" 14יבוא "במועצה המקומית קרית טבעון";
 .14נורית כהן לאור ,מס' רישום  ,12675במקום "במועצה
מקומית אורנית" 15יבוא "במועצה המקומית קרית עקרון".
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-143
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
11
12
13
14
15

י"פ התשע"א ,עמ' .4881
י"פ התשע"א ,עמ' .3769
י"פ התשס"ז ,עמ' .2300
י"פ התשע"ג ,עמ' .4315
י"פ התש"ע ,עמ' .2881

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי הפקודה האמורה:
.1

שפונגין אפרת יטכא ,מס' רישום  - 31107למחוז תל אביב
והמרכז;

.2

ברקו יעל ,מס' רישום  - 30765למחוז תל אביב והמרכז;

.3

ברנר חגית ,מס' רישום  - 30926למחוז תל אביב והמרכז;

.4

ויסברוט נוי ,מס' רישום  - 30647למחוז תל אביב והמרכז;

.5

מוסטפא עלי כרם ,מס' רישום  - 23025למחוז חיפה והצפון;

.6

חביב לבנת ,מס' רישום  - 22528למחוז חיפה והצפון;

.7

עמוס הילה ,מס' רישום  - 29224למחוז תל אביב והמרכז;

.8

ברגמן ליאור ,מס' רישום  - 24180למחוז חיפה והצפון;

.9

טבול משה ,מס' רישום  - 31048למחוז באר שבע והדרום;

 .10גבאי תפארת ,מס' רישום  - 24772למחוז באר שבע והדרום;
 .11כהן זהר חני ,מס' רישום  - 30470למחוז חיפה והצפון;

שינוי מינוי עובדים סוציאליים

 .12נאסר ביאטריס ,מס' רישום  - 21441למחוז חיפה והצפון;

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

 .13ימין דיקלה רות ,מס' רישום  - 20820למחוז חיפה והצפון;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינוין של הרשומות מטה לעניין
החוק האמור:

 .14בן צור ירדן ,מס' רישום  - 30199למחוז תל אביב והמרכז.

תמי בלדב ,מס' רישום  ,16160במקום ""נתניה" 2יבוא "עובדת
סוציאלית מחוזית  -מחוז מרכז";
שמואל חלק ,מס' רישום  ,8333במקום "במחוז באר שבע
והדרום" 3יבוא "בכל המחוזות";

ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1

1

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

תמר ברזאני ,מס' רישום  ,8829במקום "פקידת סעד לעניין החוק
האמור" 4יבוא "עובדת סוציאלית מחוזית  -מחוז צפון".
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-142
1
2
3
4

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .72
י"פ התשס"ה ,עמ' .487
י"פ התשע"ג ,עמ' .4985
י"פ התשנ"ו ,עמ' .3579

ביטול מינוי עובדת סוציאלית

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את אסתר גרשון ,מס' רישום ,4777
לקצינת מבחן למבוגרים  -למחוז באר שבע והדרום ,לפי החוק
האמור.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1

1

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויה 2של חוה לוי ,מס' רישום
 ,7301כעובדת סוציאלית ארצית לעניין החוק האמור.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-142
1
2

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .72
י"פ התש"ע ,עמ' .517

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

שינוי מינוי לקציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינוין של הרשומות מטה לפי
הפקודה האמורה:
פאיז אבו סאלח ,מס' רישום  ,10041במקום "מחוז ירושלים"
יבוא "מחוז חיפה והצפון";

2

1
2
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חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשס"ט ,עמ' .5444

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

קרן סול הרדן ,מס' רישום  ,10828במקום "מחוז ירושלים" 3יבוא
"מחוז באר שבע והדרום";
מייאס דחלה ,מס' רישום  ,9393במקום "מחוז ירושלים" 4יבוא
"מחוז חיפה והצפון".
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
3
4

י"פ התשע"א ,עמ' .3164
י"פ התשנ"ט ,עמ' .4727

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין הפקודה האמורה:
.1

סנדרוביץ דוד ,מס' רישום  - 211767מחוז תל אביב והמרכז;

.2

מויאל חן ,מס' רישום  - 28096מחוז באר שבע והדרום;

.3

הוטמכר מריו ,מס' רישום  - 44746מחוז חיפה והצפון;

.4

זועבי אינאס ,מס' רישום  - 23798מחוז חיפה והצפון;

3

5

.5

גרינברג גולן מיכל ,מס' רישום  - 616259מחוז חיפה והצפון;

.6

סוסאן רוז ,מס' רישום  - 73006מחוז חיפה והצפון;

.7

מוסקל גרטי דנה ,מס' רישום  - 811078מחוז חיפה והצפון;

.8

קוגן שני ,מס' רישום  - 918891מחוז דרום;

.9

שמא אופיר ,מס' רישום  - 1022388מחוז תל אביב והמרכז;

שינוי שם במינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינוין של הרשומות מטה:
אנה פלדמן ,מס' רישום  ,16961כך שבמקום "אנה פלדמן" 2יבוא
"אנה פלדמן פרי";
3
ענבל ישראל ,מס' רישום  ,19620כך שמבקום "ענבל ישראל"
יבוא "ענבל לואיס".
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .547
 3י"פ התשס"ח ,עמ' .2558

שינוי אזור מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של שהרבאן חורי ,מס'
רישום  ,9260כך שבמקום "מחוז ירושלים" 2יבוא "למחוז חיפה
והצפון".
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1124

 .10פייגיס טניה ,מס' רישום  - 29787מחוז תל אביב והמרכז;
11

 .11שירית-יוכבד ראובן ,מס' רישום  - 1218174מחוז תל אביב
והמרכז;
 .12פריג'ה אירית ,מס' רישום  - 1327272מחוז ירושלים;
 .13שפץ יואל ,מס' רישום  - 1423871מחוז ירושלים.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
י"פ התשע"ד ,עמ' .6207
י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
י"פ התשע"ב ,עמ' .3252
י"פ התשס"ח ,עמ' .2926
י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
י"פ התשע"ב ,עמ' .3598
י"פ התשס"ז ,עמ' .1124
י"פ התשס"ט ,עמ' .5258
י"פ התשע"ד ,עמ' .3612
י"פ התשע"ד ,עמ' .6207
י"פ התשע"ד ,עמ' .272
י"פ התשע"ג ,עמ' .5908

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה ,לקצינות מבחן
לנוער ,לפי הפקודה האמורה:
 .1אפרת לוי אשד ,מס' רישום  - 26715במחוז מרכז;
 .2ענת רון ,מס' רישום  - 27035במחוז מרכז;
 .3אנבל תורן ,מס' רישום  - 29639במחוז ירושלים;
 .4מיכל אלפסי ,מס' רישום  - 26777במחוז ירושלים;
 .5גוגנהיים מלכה ,מס' רישום  - 21519במחוז ירושלים;
 .6אלעד שרעבי ,מס' רישום  - 26152במחוז תל אביב;
 .7רחל חסון ,מס' רישום  - 30536במחוז תל אביב;
 .8אסף נוי ,מס' רישום  - 29359במחוז תל אביב;
 .9נילי גילה ,מס' רישום  - 26969במחוז תל אביב;
 .10אוריה טל פואה ,מס' רישום  - 29392במחוז תל אביב;
 .11מיטל אשרי ,מס' רישום  - 26668במחוז תל אביב.
ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)2
חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

8159

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער

מוטי ברקוביץ ,למנהל הבחירות בטייבה לקראת הבחירות
שיתקיימו ביום ג' ,ז' בחשוון התשע"ו ( 20באוקטובר .)2015

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה
לקצינות מבחן לנוער ,לעניין הפקודה האמורה:

כ"א בתמוז התשע"ה ( 8ביולי )2015
(חמ -3-1278ה)1
אורנה הוזמן-בכור
המנהלת הכללית של משרד הפנים

טרנגו בריהון ,מס' רישום  - 17041במחוז חיפה והצפון;2
שלומית נתיב (נכט) ,מס' רישום  - 24996במחוז הדרום.3

הודעה בדבר קביעת תקנים

ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ -3-141ה)2
1
2
3

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשע"ב ,עמ' .1279
י"פ התשע"א ,עמ' .5586

ביטול מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) ו–(187ב )1לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני מבטל את מינויה
של אסתר גרשון ,מס' רישום  ,4777כעובדת ציבור לעריכת
תסקירים לעניין הסעיף האמור.

2

ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-2759

2

ת"י  6395חלק  - 1אבטחת מטענים ברכב מסחרי :שיטות
ודרישות ,מדצמבר ;2015
ת"י  6395חלק  - 2ריתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי:
נקודת עיגון ,מדצמבר .2015

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

1

בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ז ,עמ' .456
י"פ התשע"א ,עמ' .319

מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה ,11965-שנאצלה לי ,2אני ממנה את
נשאת כיוף ,למנהל הבחירות באור יהודה לקראת הבחירות
המיוחדות שיתקיימו ביום כ"ד באלול התשע"ה ( 8בספטמבר .)2015

כ"ה בתמוז התשע"ה ( 12ביולי )2015
(חמ -3-96ה)1
אלי שטיין
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה על מינוי תובעת
לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח1978-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הרשויות
המקומיות (משמעת) ,התשל"ח ,11978-אני ממנה את נוית גור
רפלד לתפקיד תובעת לפי הסעיף האמור.
ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-4646
איתמר שמעוני
ראש עיריית אשקלון
1

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ -3-1278ה)1

1
2

אורנה הוזמן-בכור
המנהלת הכללית של משרד הפנים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
י"פ התשס"ה ,עמ' .801

מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-

ס"ח התשל"ח ,עמ' .153

הודעה על מינוי חוקר
לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח1978-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק הרשויות
המקומיות (משמעת) ,התשל"ח ,11978-מיניתי את עדי אביאני
 "עדי שירותי מידע" ,ע"מ  ,51421160לתפקיד חוקר לפי הסעיףהאמור.
ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-4646

בתוקף הסמכות לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה ,11965-שנאצלה לי ,2אני ממנה את

איתמר שמעוני
ראש עיריית אשקלון
1

1
2

ס"ח התשל"ח ,עמ' .153

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
י"פ התשס"ה ,עמ' .801
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ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

.1
.2
.3

7020/2015
29.6.2015
התאחדות בוני הארץ,
הסתדרות החדשה
בנייה
כאמור בסעיף ב'
תנאי עבודה
9.7.2015
 - 29.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7021+179/2015
1.6.2015
ממשלת ישראל
שלוש הערים הגדולות
שירותי בריאות כללית
הסתדרות מדיצינית הדסה
הסתדרות העובדים
כלל הענפים
חדרי מיון ללידה
תקינה בחדרי מיון ללידה
1.7.2015
 - 1.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
2
.3

7022/2015
22.6.2015
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
מקבלי קהל
עדכון קצובת ביגוד 2015
1.7.2015
 - 22.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7023/2015
11.6.2015
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה
חינוך
דרוג עובדי הוראה שאינם מורים
מענק יובל דירוג עובדי הוראה שאינם מורים חוזר
מס' 10/2015
12.7.2015
 - 11.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

1
.2
.3

7024/2015
16.6.2015
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה
חינוך
מדריכים ומורים
גמול ליווי במסעות לטיולים ומחנות חוזר מס' 11/2015
12.7.2015
 - 16.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7025/2015
11.6.2015
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה
חינוך
כלל העובדים
קצובת הבראה ונופש חוזר מס' 9/2015
12.7.2015
 - 11.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7026/2015
30.6.2015
מרכז שלטון מקומי,
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
עובדים המועסקים בחופש הגדול
הודעה מס' 11א' 2015/תגמול
9.7.2015
 30.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7027/2015
24.6.2015
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  13/2015קצובת ביגוד
12.7.2015
 - 24.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7028/2015
17.6.2015
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,
הסתדרות החדשה
חינוך
כלל העובדים
חוזר מס'  12/2015דמי חבר לקרן לפעילות רווחה
12.7.2015
 - 17.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7029/2015
13.7.2015
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות
סייעות רפואיות (מלוות אישיות)

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5

8161

.6
.7
.8

הודעה מס'  14/15תנאי שכר
26.7.2015
 - 13.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

.1
.2
.3

7030/2015
29.6.2015
נשיאות ארגונים עסקיים,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל העובדים
דמי הבראה
הארכת תוקף הסכם קיבוצי בשנה נוספת ללא שינוי
14.7.2015
 - 29.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

.1
.2
.3

169/2015
9.6.2015
בנק ישראל,
הסתדרות החדשה
בנקאות
כלל העובדים
תוספת שחיקה
12.7.2015
 - 9.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

170/2015
26.3.2015
מפעל אסם יקנעם,
הסתדרות העובדים החדשה
תעשיית מזון
כאמור בסעיף 3
תנאי עבודה
12.7.2015
31.3.2017 - 1.4.2014

.1
2
.3

171/2015
15.5.2015
לאומית שירותי בריאות,
הסתדרות הרפואית בישראל
שירותי בריאות
רופאים
מעבר לשיטת "קפיטציה פסיביק"
6.7.2015
 - 15.5.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

172/2015
17.6.2015
אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ,
הסתדרות החדשה
שירותי בריאות
עובדי ייצור
תגמול בגין משמרת מאוחרת
1.7.2015
 - 17.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת
173/2015
22.6.2015
אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
כלל העובדים
תוספת שכר ותנאי עבודה
6.7.2015
 - 22.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת
174/2015
22.6.2015
אוניברסיטת בר אילן,
הארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה בר אילן
חינוך
סגל אקדמי בכיר
חישוב פיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה
1.7.2015
 - 22.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

175/2015
19.5.2015
מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ,
הסתדרות ההנדסאים בישראל מחוז חיפה והצפון
וארגון ההנדסאים בטכניון
חינוך
עובדי דור ב'
החזר תשלום אגרת רישוי רכב
1.7.2015
 - 19.5.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

176/2015
28.5.2015
קווים תחבורה ציבורית בע"מ,
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
הובלה יבשתית
נהגים
תנאי עבודה
1.7.2015
 - 28.5.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

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

177/2015
18.6.2015
חברת לאומי שירות שוק ההון בע"מ,
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
בנקאות
כאמור בסעיף 4

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

.6
.7
.8

תנאי עבודה
1.7.2015
31.12.2018 - 1.1.2015

.1
.2
.3

.1
.2
.3

178/2015
16.6.2015
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ,
הסתדרות המעו"ף
מינהל ציבורי של המדינה
 33עובדים כאמור ברשימה מצורפת
הארכת העסקה זמנית
1.7.2015
 - 16.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

183/2015
25.6.2015
טחנת ירושלים בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית מזון
כלל העובדים
סיום עבודה והפסקת פעילות
19.7.2015
 - 25.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

.1
.2
.3

7021+179/2015
1.6.2015
ממשלת ישראל
שלוש הערים הגדולות
שירותי בריאות כללית
הסתדרות מדיצינית הדסה
הסתדרות העובדים
כלל הענפים
חדרי מיון ללידה
תקינה בחדרי מיון ללידה
1.7.2015
 - 1.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

184/2015
5.7.2015
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ,
שיכון ובינוי סולל בונה (בניין ותשתית)
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות (פיתוח כבישים),
הסתדרות החדשה
בנייה
מפעילים ומפעילי צמ"ה ומקצטים
קידומי שכר
20.7.2015
 - 5.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

.1
.2
.3

180/2015
8.7.2015
מרכז משען בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותי בריאות
עובדי ניקיון
העסקה ישירה של עובדי הניקיון
21.7.2015
 - 8.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

185/2015
16.6.2015
נגה גלידות  -שותפות מוגבלת,
הסתדרות העובדים
תעשיית מזון
דור א' ודור ב'
שינויים להסכם מיום 1.8.04
20.7.2015
1.3.2018 - 1.3.2015

.1
.2
.3

.1
.2
.3

181/2015
25.6.2015
אורנים מאפיה אזורית בע"מ,
הסתדרות הכללית מרחב עמקים
תעשיית מזון
כלל העובדים
תנאי עבודה
21.7.2015
 - 25.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

186/2015
9.6.2015
בנק ישראל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
בנקאות
כלל העובדים
תיקון נספח יג' לחוקת עבודה מחיקת הלוואות בעת
פטירה
12.7.2015
 - 9.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

182/2015
8.6.2015
ממשלת ישראל,
הסתדרות הרפואית
כלל הענפים
רופאים
החלטת ועדת מעקב תוספת בעל תפקיד הזכאי
להטבות מנהל אגף שיקום במשרד הבריאות
22.7.2015
 - 8.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

.4
.5
.6
.7
.8

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

187/2015
9.6.2015
בנק ישראל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
בנקאות
כלל העובדים
הסדרי נוכחות
12.7.2015
 - 9.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת
188/2015
6.7.2015
החברה העירונית לתרבות ופנאי אשדוד,
הסתדרותה החדשה  /המעו"ף

8163

.4
.5
.6
.7
.8

פעילויות פנאי
כלל העובדים
תנאי עבודה
19.7.2015
 - 6.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

189/2015
17.6.2015
מכון בית דוד  -עמותה רשומה,
הסתדרות החדשה
שירותי רווחה
כאמור בנספחים
תנאי עבודה
15.7.2015
31.12.2018 - 1.5.2015

.1
.2
.3

190/2015
23.6.2015
ישראייר תעופה ותיירות בע"מ,
הסתדרות הלאומית
הובלה אווירית
כאמור בסעיף 9
תנאי עבודה
14.7.2015
31.12.2017 - 1.1.2015

.1
.2
.3

191/2015
28.6.2015
ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר),
הסתדרות החדשה
ארגון קהילתי
עובדות מעונות הגיל הרך
שינויים בתנאי עבודה ושכר
9.7.2015
31.12.2017 - 1.4.2013

.1
.2
.3

192/2015
8.6.2015
חוגלה קימברלי בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית נייר
כלל העובדים באתר חדרה
תנאי עבודה עובדי אתר חדרה כיחידת מיקוח נפרדת
ועצמאית
12.7.2015
31.5.2016 - 8.6.2015

.1
.2
.3

193/2015
28.6.2015
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
בנקאות
עובד אחד
העסקה זמנית
9.7.2015
 - 28.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

194/2015
28.6.2015
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
בנקאות
אחד
העסקת מעריך יהלומים נוסף בחוזה אישי
9.7.2015
 - 28.6.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

195/2015
22.6.2015
 U.T.Iלוגיסטיקה ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
דואר ובלדרות
כלל העובדים
תנאי עבודה
9.7.2015
31.12.2019 - 1.1.2015

.1
.2
.3

196/2015
13.7.2015
אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר ( )2006בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות עובדי מתכת החשמל
והאלקטרוניקה והתוכנה
תעשיית רכיבים אלקטרוניים
כלל העובדים
תוספות שכר 2015-17
26.7.2015
30.6.2017 - 1.7.2015

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

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

197/2015
1.7.2015
דואר ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
דואר
עובדים ארעיים
הארכת תקופת ארעיות
26.7.2015
 - 1.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

198/2015
13.7.2015
אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר ( )2006בע"מ,
הסתדרות החדשה /הסתדרות עובדי מתכת החשמל
והאלקטרוניקה והתוכנה
תעשיית רכיבים אלקטרוניים
כלל העובדים
הארכת תוקף הסכמים קיבוצים
26.7.2015
 - 13.7.2015לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

199/2015
19.4.2015
שירותי בריאות כללית ,
הסתדרות הרפואית בישראל

.4
.5
.6
.7
.8

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

שירותי בריאות
רופאים
צמצומים עקב משבר כלכלי
14.7.2015
31.12.2015 - 19.4.2015

י"ח באב התשע"ה ( 3באוגוסט )2015
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

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' 2302א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4804התש"ס ,עמ' ( 26להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

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

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' 2683א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4391התשנ"ו ,עמ' ( 2316להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 בירושלים ,שכונת סוואחריה ,אל–
גרביה ,שטח שבין קואודינטות אורך 173.500-173.250
( 223.500-223.250ברשת ישראל החדשה) ,ובין קואורדינטות
רוחב  627.500-627.250( 127.500-127.250ברשת ישראל
החדשה) ,המזוהה כמגרש י"א לפי תכנית 2683א המאושרת,
סך הכול שטח להפקעה כ– 1,200מ"ר והצבוע בצבע חום
מתוחם בקו בצבע חום כהה כמסומן בתשריט תכנית
2683א המאושרת.

חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת צור באחר ,אום
טובא ,שטח שבין קואורדינטות אורך 172.500-172.000
( 222.500-222.000ברשת ישראל החדשה) ובין קואורדינטות
רוחב  626.250-626.000( 126.250-126.000ברשת ישראל
החדשה) ,המזוהה כגוש צ 20לפי תכנית 2302א המאושרת,
סך הכול שטח להפקעה כ– 1,200מ"ר והצבוע בצבע חום
ומתוחם בקו בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט תכנית
2302א המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב באב התשע"ה ( 28ביולי )2015
(חמ )3-2
__________

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

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

י"ב באב התשע"ה ( 28ביולי )2015
(חמ )3-2

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

__________

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 4552
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

8165

הפרסומים  ,4978התשס"א ,עמ'  ,2235והודעה בדבר תיקון
טעות דפוס פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6509התשע"ג,
עמ'  1492להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לבנייני ציבור ,דרך קיימת ו/או מאושרת ולדרך חדשה
ו/או הרחבת דרך.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת שרפת ,שטח ממערב
לכביש פת-גילה ומדרום לכביש מס'  ,4שטח שבין
קואורדינטות אורך 218.450-218.303( 168.450-168.303
ברשת ישראל החדשה) ובין קואורדינטות רוחב -127.892
 627.984-627.982( 127.984ברשת ישראל החדשה) ,המזוהה
כחלק ממגרשים  1ו– 2לפי תכנית  4552המאושרת ,סך הכול
שטח להפקעה כ– 6,483מ"ר הצבוע בצבע חום ומתוחם
בקו בצבע חום כהה ,חול ואדום כמסומן בתשריט תכנית
 4552המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב באב התשע"ה ( 28ביולי )2015
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור ,דרך קיימת ו/או
מאושרת.
.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 בירושלים ,כפר עיסאוויה ,שטח שבין
קואורדינטות אורך 223.225-223.155( 173.225-173.155
ברשת ישראל החדשה) ובין קואורדינטות רוחב
 634.000-633.970( 134.000-133.970ברשת ישראל החדשה),
המזוהה כחלק ממגרשים  1ו– 2בתכנית  2316המאושרת,
סך הכול שטח להפקעה כ– 2,209מ"ר הצבוע בצבע חום
ומתוחם בקו חום כהה וחול ,כמסומן בתשריט תכנית 2316
המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב באב התשע"ה ( 28ביולי )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' 577ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2181התשל"ו ,עמ'  ,868מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
ושטח לבנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה המקומית תל–אביב-יפו לקנות חזקה
בקרקע האמורה ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע
האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2316
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3958התשנ"ב ,עמ' ( 1326להלן  -התכנית) ,מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

8 166

קובי כחלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש  ,7000ח"ח  ,14בשטח של
 986מ"ר (כולל השטחים שהופקעו בעבר) מתוך שטח של
 1,911מ"ר.

ו' באב התשע"ה ( 22ביולי )2015
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

חלקה
בשלמות

.1

.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 -
הפקעה בגוש ( 9002לשעבר גוש שומה - )7035
חלקה
בשלמות

שטח רשום במ"ר

3

1,021

9

10

12
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

76

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

13

52

25

595

35

45

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/
מק2998/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6620התשע"ג ,עמ'  ,5875מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שצ"פ.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים,
שצ"פים ושב"צים.

שטח רשום במ"ר

שטחי שצ"פ לפי תכנית מפורטת תא/מק2998/א.
גוש
6216

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח הפקעה
נדרש במ"ר

1

324

6

2

845

285

5

263

135

6

144

115

7

281

בשלמות

8

150

בשלמות

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

8167

גוש
6216

6213

חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח הפקעה
נדרש במ"ר

9

192

בשלמות

10

225

190

.4

תיאור הקרקע  -הפקעה בגוש ( 8995לשעבר גוש שומה
- )7032
חלקה

שטח רשום במ"ר

שטח הפקעה נדרש
במ"ר בקירוב

10

218

בשלמות

20

278

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

143

63

57

בשלמות

11

409

135

13

336

בשלמות

14

127

70

27

15

283

60

28

17

167

37

174

25

3,531

665

26

10,949

730

60

29

7

בשלמות

80

30

76

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

32

115

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

33

9

בשלמות

34

54

בשלמות

35

37

בשלמות

ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

36

100

בשלמות

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

37

115

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

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

38

122

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

39

52

בשלמות

40

141

בשלמות

41

59

בשלמות

42

70

בשלמות

43

87

בשלמות

49

5

בשלמות

51

33

בשלמות (פרט לשטח
שהופקע בעבר)

.1

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

.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
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ה' באב התשע"ה ( 21ביולי )2015
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,275/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2173
התשל"ו ,עמ'  ,693מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (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 ושב"צ.
.2

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

.3

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

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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בערערה ,המזוהה כגוש - 12158
ח"ח
17

311

דרך

18

3,922

דרך

6,002

שטח ציבורי פתוח

5,962

דרך

5,846

שטח ציבורי פתוח

22

513

דרך

25

580

דרך

398

שטח ציבורי

478

דרך

879

שטח ציבורי פתוח

574

דרך

1,144

שטח ציבורי פתוח

2,447

דרך

2,119

שטח ציבורי פתוח

19

חטיבת קרקע בגבעתיים ,המזוהה כגוש - 6167
חלקה ( 476לשעבר ח"ח  97באותו גוש) ,ששטחה  876מ"ר;
חלקה ( 478לשעבר ח"ח  97באותו גוש) ,ששטחה  208מ"ר.
הייעוד :שב"צ ודרך ,בהתאם לתשריט המצורף.

26
29

כ"ט בתמוז התשע"ה ( 16ביולי )2015
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

שטח הפקעה
במ"ר

30

ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015
(חמ )3-2
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עירון

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' ען,124/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4374
התשנ"ו ,עמ'  ,1422מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה עירון (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 ושטח ציבורי פתוח.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

הייעוד

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'
 ,415-0136713שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7009התשע"ה ,עמ'  ,4343מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמלה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני
ציבור.

__________

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

8169

.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"א בסיוון התשע"ה ( 8ביוני )2015
(חמ )3-2
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הר ,10/290/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1703התשל"א ,עמ'  ,1163ובהתאם לתכנית
מס' הר ,25/290/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5090התשס"ב ,עמ'  ,3210ובהתאם לתכנית
מס' שד/מק ,39/290/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5813התשס"ח ,עמ'  ,3270ובהתאם
לתכנית מס' שד/מק ,46/290/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5915התשס"ט ,עמ' ,2366
ובהתאם לתכנית מס' שד/מק ,49/290/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6454התשע"ב ,עמ'
 ,5618ובהתאם לתכנית מס' שד ,58/290/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6681התשע"ד ,עמ'
 ,854ובהתאם לתכנית מס' הר/מק/10/290/כג ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5516התשס"ו,
עמ'  ,2487מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
דרום השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים.

.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
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.4

תיאור הקרקע -
גוש - 6451
חלקה בשלמות

חטיבת קרקע ברמלה ,ששטחה  2,690מ"ר (במדידה גרפית).
המזוהה כגוש  ,4347ח"ח  ;89 ,78 ,72 ,20גוש  ,4356ח"ח ;11
גוש  ,5625ח"ח .17 ,1

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.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.

שטח בדונם

83

1.195

85

0.657

86

0.525

134

2.178

גוש - 6451
חלקי חלקה

שטח בדונם

8

0.117

9

0.164

22

0.400

55

2.209

58

0.104

59

0.109

64

0.078

68

0.201

69

0.032
0.046

70

0.028

71

0.032
0.046

72

0.248

78

0.038

79

0.066

80

0.238

84

0.386

92

0.156

115

0.365

117

0.321

119

0.019

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

חלקי חלקה

שטח בדונם

גוש - 6452
חלקי חלקה

שטח בדונם

133

0.392

136

0.050

137

0.120

141

0.069

142

0.048

143

0.073

152

0.131

69

160

0.035

70

0.084

161

0.004

71

0.087

165

0.028

73

0.134

167

0.008

74

0.085

173

0.058

176

0.064

187

0.030

214

0.065

215

0.033

214

0.065

215

0.033

217

0.038

218

0.038

1

0.159
0.860

14

0.156
0.066

15

1.055
0.638
0.182

75

0.084

76

0.411

77

0.084

79

0.042

96

0.120

97

0.117

98

0.053

103

0.063
0.246

229

0.073

104

0.077

253

0.091

105

0.103

123

0.071

שטח בדונם

133

0.028

107

0.034

136

0.028

149

2.593

142

0.028

176

0.905

147

0.028

224

0.016

152

0.069

225

0.385

153

0.071

369

7.780

154

0.069

415

0.154

155

0.072

433

0.213

156

0.071

435

0.004

157

0.071

437

0.248

166

0.258

443

0.014

גוש - 6452
חלקה בשלמות
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8171

חלקי חלקה

שטח בדונם

172

0.039

185

0.035

186

0.019

203

0.139

204

0.050

217

0.274

229

0.071

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

230

0.028

232

0.070

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

233

0.028

266

0.028

270

0.028

285

0.134

318

0.028

319

0.028

320

0.028

337

0.057

354

0.291

357

0.167

358

0.180

365

0.196
0.142
0.415

367

3.933

376

1.117

379

0.100

382

0.082

387

0.468

389

1.004

הייעוד :דרך.
.5

ההודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6887התשע"ה ,עמ'  ,8לעניין תכניות מס' הר,10/290/
הר ,25/290/שד/מק ,39/290/שד/מק ,46/290/שד/
מק ,49/290/שד 58/290/והודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6780עמ' ,4726
לעניין תכנית מס' הר/מק/10/290/כג ,וההודעה לפי
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סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6828התשע"ד ,עמ' ,6474
לעניין תכנית מס' הר/מק/10/290/כג  -בטלות.
ד' באב התשע"ה ( 20ביולי )2015
(חמ )3-2
מוטי דלג'ו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 3/140/03/9להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6566התשע"ג ,עמ'
 ,3648מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קרית גת (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 בקרית גת ,המזוהה כגוש - 2812
חלקות ( 266-247לשעבר גוש  ,3080ח"ח  ;)20 ,3 ,2מגרשים
 ;922-919 ,917-911 ,909-901הייעוד :שטח ציבורי פתוח;
חלקות ( 41-25לשעבר גוש  ,3080ח"ח  ;)20 ,3 ,2מגרשים
 ;67-51הייעוד :מיתקנים הנדסיים;
חלקות ( 24-2לשעבר גוש  ,3080ח"ח  ;)20 ,3 ,2הייעוד:
דרכים מוצעות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"א באב התשע"ה ( 27ביולי )2015
(חמ )3-2
__________

אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי בית שמש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
251-5507500
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 101-0011000המהווה שינוי לתכנית מס' מי/במ.501/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :בית שמש ,שכ' א' רמת בית שמש ,נחל אוריה 5-
 .11גוש  00119חלקה  .6השטח שבין קואורדינאטות
רוחב  166010וקואורדינאטות אורך .911011
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות שטחי בנייה על מנת להרחיב יח"ד
הקיימות בפועל.
 .1שינוי מערך יעודי הקרקע ממגורים א' למגורים ב'.
 .1קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומה כניסה
(ממפלס  )0-0לשם הרחבת מחסנים הקיימים
בה ,בהתאם לנספח בינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספות בקומה א' (מפלס )+0.00
וקומה ב' (מפלס  ,)+9.00לשם הרחבת יחידות
דיור הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה ,בהתאם לנספח בינוי.
 .0הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקיבעתם ל1010 -
מ"ר (מתוכם  0110מ"ר שטחים עיקריים ו1600 -
מ"ר שטחי שרות).
 .0הגדלת מס' קומות מ 0-מעל כניסה הקובעת ל0 -
קומות מעל כניסה הקובעת.
 .1קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה.
 .9קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
 .1קביעת מרחק מינימלי בין בנינים של  1.0מ'.
 .5קביעת הוראות לסטיה ניכרת.
 .6קביעת הוראות להריסת בינוי.
 .10קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך
 ,19.11.1010ובילקוט הפרסומים מס'  9651עמוד
 0160בתאריך .0.1.1011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש ,נחל שורק  ,5רמת בית שמש
טל'  ,01-6600111וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ,מחוז ירושלים :רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים טל 01-9160111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה מונטג
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה בית שמש
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
202-5252010
שם התוכנית :בריכת שדות מיכה -מקורות
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז ירושלים מופקדת תכנית מפורטת
מס' .111-0101060
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מי 100 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מטה יהודה
ממערב למושב שדות מיכה ,מצפון לדרך
אזורית {כביש }050
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 00015 :מחלקה 0 :עד 0 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
הריסת בריכת המים הקיימת של מקורות והקמת בריכת
מים חדשה לרבות כל התשתיות ,המבנים והמיתקנים
הנלווים לה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין 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  90יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
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 .1656 -
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מטה יהודה מרכז אזורי הר –טוב ,ד.נ.
שמשון טלפון  01-6615511,01-6615651ובמשרדי
לשכת התכנון המחוזית רח' שלומציון המלכה 1
ירושלים ,טלפון. 01-9160100 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה דדון
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה מטה יהודה
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מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,1691 -בדבר הפקדת תכנית מס'
 101-0101561תא/מק – 0100/מתחם גולף  -כיתן
בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקות בחלקן
גוש מוסדר חלק/כל הגוש
556 ,10-11
חלק מהגוש
9911
מיקום/כתובת:
רח' קהילת ונציה  ,10קהילת פאדובה 00 ,00א',01 ,
 ,15פנחס רוזן .91
מטרת התכנית:
שינוי תכנית מפורטת מס' /1509ב החלה על המתחם,
ע"י פריסה מחודשת של ייעודי הקרקע המאושרים,
בהתאם למדיניות העירונית ,שינוי בינוי ותוספת 00
יחידות דיור ,ללא תוספת זכויות בנייה.
עיקרי התכנית:
א .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי מיקום ייעודי
הקרקע עבור :מגורים ,מסחר ותעסוקה ,מוסדות
ציבור ושטח ציבורי פתוח וזאת ללא שינוי השטח
הכולל של כל ייעודי הקרקע למעט ,הגדלת שטחים
עבור דרך ושטח ציבורי פתוח לפי סעיף 91א (א)
( )1לחוק
ב .הרחבת דרך פנחס רוזן בהתאמה לתכנון עתידי של
מערכת הסעת המונים לפי סעיף 91א(א)( )1לחוק.
ג .הגדלת שטח ציבורי פתוח לפי סעיף 91א(א)( )0לחוק.
ד .שינוי בחלוקת שטחי הבנייה למסחר ,לתעסוקה
ולמבנה ציבור שנקבעו בתכנית /1509ב המאושרת
לפי סעיף 91א (א) ( )9לחוק.
ה .תוספת  00יחידות דיור במסגרת הזכויות המאושרות
בתכנית  /1509ב ,תוך קביעת תמהיל גדלים לפי
סעיף 91א(א)( )5וסעיף 91א (א) ( )1לחוק ותוספת
שטחי ממ"דים וגזוזטראות כמותר בחוק.
ו .שינוי בקו בנין ,כמסומן בתשריט ,לפי סעיף
91א(א)( )0לחוק.
ז .שינוי הוראות בינוי בקשר לקביעת מערך דרכי
הכניסה למתחם לתנועת כלי רכב .לפי סעיף
91א(א)( )1לחוק.
ח .שינוי הוראת בינוי לתכנית ע - 1/מרתפים לנושא
תכסית המרתפים ס 6.ג ( )1וקביעת תכסית מרתפים
גדולה מ ,50%-לפי סעיף 91א(א)( )1לחוק.
ט .קביעת הוראות בדבר רישום זיקת הנאה למעבר
רגלי לפי סעיף 91א (א) ( )16לחוק.
י .קביעת הוראות בינוי עבור מבנים ומתקנים טכניים על
הגג ,לפי סעיף 91א (א) ( )1לחוק.
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כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום,
התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף
תכנון העיר ברח' שדרות בן-גוריון  95תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,10:00 – 05:00קומה ג' חדר
 006טלפון  .00-1101110כל המעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ול א תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אהרון מדואל
מ"מ יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי תל-אביב  -יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה –  ,1691בדבר אישור תכנית מס'
תא/מק /תא/מק – 0110/מס' מקוון - 101-0150110
ההשכלה  11בסמכות הועדה המקומית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקה בשלמותה
גוש מוסדר
61
1069
מיקום/כתובת:
תל אביב  -יפו
אזור תעסוקה ביצרון
רח' ההשכלה 11
רח' קרמניצקי 19
רח' מיטב 5
מצפון -רחוב קרמינצקי ,ממזרח -שדרות ההשכלה,
ממערב -רח' מיטב
מטרת התכנית:
פירוט הרעיון התכנוני שנקבע בתכנית 0111ב' ע"י עיגון
תוספת הזכויות שקבעה התכנית הראשית ,קביעת
הוראות בינוי והנחיות ליישום באמצעות תכנון מפורט
למגרש.
עיקרי התכנית:
( )1מימוש זכויות הבנייה המוקנות למגרש על-פי תכנית
מאושרת מס' 0111ב'.
( ) 1הריסת הבניין הקיים ביעוד תעשיה בפינת הרחובות
ההשכלה וקרמניצקי ובניית מבנה חדש לתעסוקה
בן  5קומות מעל לקומת קרקע מסחרית ,ובתוספת
קומה טכנית.
לבניין החדש מתוכננים  1קומות מרתפי חניה.
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( )0שינוי קו בניין עפ"י סעיף .91א(א) ס"ק ( )0לחוק
התכנון והבנייה :
שינוי קווי בניין צדי של המבנה החדש מ 1 -מ' ל0 -
מ' כמסומן בתשריט.
( )0קביעת מיקום זיקות ההנאה לאורך הרחובות
קרמניצקי ,שדרות ההשכלה ורח' מיטב לטובת מעבר
ושהיית הציבור .רוחב זיקות ההנאה יהיה  0מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים
מס'  9601עמוד  011בתאריך .01/11/1010
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,התכנית
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה ,ארכיון אגף תכנון
העיר ברח' שדרות בן-גוריון  95תל-אביב ,בימים
א',ב',ג' וה' בין השעות  ,10:00 – 05:00קומה ג' חדר
 006טלפון .00-1101110
דורון ספיר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
( 051-5120120בי/470/מק ,המלאכה  1שינוי קו בניין)
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
.101-0151110
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי בי 000 /
שינוי בי 1 / 000 /
שינוי בי 1 / 000 /
שינוי בי 0 / 000 /
שינוי בי 0 / 000 /
שינוי בי 1 / 000 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המלאכה  ,1מרכז העסקים ,בת ים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1116 :מחלקה 00 :עד 00 :שלם
מטרות התכנית:
הסדרה זמנית של קווי הבניין עד לאישור התכנית
הכוללת לרובע העסקים בי( 900/בהכנה)
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו הבניין הקדמי לרחוב המלאכה מ 9-מ' ל קו
בנין .0
 . 1שינוי קו הבניין הקדמי לרחוב אורט ישראל מ 9 -מ'
לקו בנין  ,0בחלק מהחלקה כמסומן בתשריט.
 .0שינוי קו בנין צדי מזרחי מ 0-מ' לקו בנין .0
 . 0קווי בנין אלו הינם זמניים עד לאישור התכנית
הכוללת לרובע העסקים בי( 900/בהכנה).
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים ,העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת:
ק.ממשלה דרך מנחם בגין  111ת"א ,טלפון:
.)00-1901150
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
( 051-5052101בי/0/005/מק מתחם המשק)
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה תל אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
.101-0001101
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי בי 159 /
שינוי בי/מק/159/ב
שינוי בי0/010/
כפיפות תת"ל 09
כפיפות ביוב/בי1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש בדרום מזרח בת ים ,הגובל בבית העלמין ובשטח
שיפוט ראש"לצ .
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 1111 :מחלקה 100 :עד 100 :חלקי
מטרות התכנית:
תכנון מפורט הנדרש ע"פ התכנית הראשית בי0/010/
כתנאי להוצאת היתר בנייה ,ושינוי קו בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת קווי בניין דרומי ,צפוני ,מזרחי ומערבי אפס
בתא שטח  1בייעוד מבנים ומוסדות ציבור ,ללא
שינוי בייעוד הקרקע או זכויות הבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים ,העתק
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ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית( ,כתובת:
ק.ממשלה דרך מנחם בגין  111ת"א ,טלפון:
.)00-1901150
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
051-5212400
שם התכנית :בי/414/מק – שינוי בינוי
ברחוב הצפירה 20
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
ובנייה ,תשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 101-0161900
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
רשות מקומית :עירית בת ים
רחוב :הצפירה  10ישוב :בת-ים
חלקות בשלמותן:
גוש 1101 :חלקות בחלקן100 :
מטרות התכנית:
מטרת התכנית היא להביא לניצול מיטבי של זכויות
הבנייה המאושרות במגרש בכתובת הצפירה  ,10על ידי
הגדלת גובה המבנה ושינוי קוי הבניין ללא שינוי בהיקף
הכולל של השטחים המאושרים לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית
 .1הגדלת הצפיפות המותרת מ 0-ל 1-יח"ד תוך שינוי
הוראות הצפיפות המותרת.
 .2הגדלת מס' הקומות המותרות מ 0-קומות מעל
קומת עמודים ל 0-קומות מעל קומת עמודים ,תוך
מתן אפשרות להמיר זכויות של חדרי יציאה אל
הגג ליחידה עצמאית בקומה החמישית.
 .3שינוי קו בניין קדמי מאושר מ 1-מ' ל 1.1-מ'.
 .4שינוי קו בניין אחורי מאושר מ 0.1-ל 1.5-לבליטה.
5.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,11.5.10ובילקוט הפרסומים מס'  ,9511עמוד ,5061
בתאריך כ"ח ב טבת התשע"ה
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בת -ים רחוב סטרומה  1בת -ים טלפון
 00-1119000ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז תל
אביב כתובת קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין 111
ת"א ,טלפון  .00-1901150כל המעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית
מס' ( 051-5124070בי/025/מק  -הגדלת צפיפות
בבנייה חדשה לפי תמ"א  02ושינוי בהוראות בינוי)
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס'101-0119010 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי בי  / 1 /א
שינוי בי 015 /
שינוי בי  / 015 /א
שינוי בי  / 015 /ב
שינוי בי  / 015 /ג
שינוי בי 006 /
שינוי בי 000 /
שינוי בי 000 /
שינוי בי 105 /
שינוי בי 011 /
השטחים הכלולים בתכנית ,מקומם וגושים /חלקות
לתכנית:
התכנית חלה בכל תחום הרשות העירונית בת ים
מטרות התכנית:
 .1לשפר את הישימות והכדאיות של מימוש תמא 05
בהריסה ובנייה על ידי הגדלת מס' יחידות הדיור
המותרות וחישוב מס' היחידות המותר על פי שטח
דירה ממוצע של  90מ"ר במקום  61מ"ר.
 .1שיפור הישימות והכדאיות של מימוש תמא 05
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 006/ותכניות אחרות
המגבילות את מס' יחידות הדיור וקביעת הוראות
למס' יח"ד שיותרו בעת הריסה ובנייה מחדש של
מבנים העומדים בקריטריונים הקבועים בתמ"א 05
על תיקוניה .לא יהיה שינוי בסך כל השטחים
העיקריים ע"פ תוכניות תקפות.
 .1מתן אפשרות להגדלת מס' יחידות הדיור במקרים
של הריסה ובנייה לפי תמ"א  05ותכנית בי105/
מעבר לקבוע בסעיף  0.1.1ד' בתוכנית בי.105/
התכנית מעניקה אפשרות למימוש של הריסה
ובנייה מחדש בהתאם לגדלי יחידות הדיור
המפורטים בה ,ולא מייתרת את האפשרות לפעול
במסלול של בי( 105 /אינה משנה את בי,105/
אלא מעניקה אפשרות נוספת).
 .0שטח דירה ממוצע (כולל ממ"ד) לא יפחת מ 90-מ"ר.
 .0הוספת שימושים ,במגרש המיועד בתכנית
למגורים וששטחו אינו עולה על  1100מ"ר,
3.
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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  11%מסך
השטח הכולל המותר לבנייה במגרש ,בהתאם
לסעיף 91א.א( )11לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה)1691(-
 .1כל שאר הוראות תמ"א  05והוראות תכנית בי105/
על תיקוניהן יחולו על תכנית זו.
 .9הגבלת תוספת יחידות דיור מתוקף התכנית עד
לסך של  100יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים :פוסט -
 ,1.0.1011מעריב –  ,1.0.11גל גפן  -חולון/אזור –
 ,0.0.11ובילקוט פרסומים מס'  ,9666מיום י"ג באדר
התשע"ה  ,0.0.1011עמ' .0611
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ,בת ים .כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
7.

יוסי בכר
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה בת ים
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס':
050-5211101
שם התוכנית  :ח-מק – 200/רח' סירקין 1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1691-בדבר אישור תוכנית מקומית
ברמה מפורטת מס' ,101-0166101 :ח/מק100/
סירקין .1
איחוד וחלוקה  :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
התייחסות לתוכנית הבאות:
מס' התוכנית
סוג היחס
ח1/
שינוי
ח/10/1/א
כפיפות
ח11/1/
כפיפות
ח10/1/
כפיפות
ח0/1/
כפיפות
ח1/1/
כפיפות
ח5/1/
כפיפות
תמא/10/ד10/
כפיפות
תמא1/0/
כפיפות
תמא05/
כפיפות
תמא/1/05/א
כפיפות
תמא1/05/
כפיפות
תמא0/05/
כפיפות
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גבולות התכנית:
מצפון  :רח' החי"ל
מדרום :גוש  9100חלקה 011
ממערב :רח' סירקין
ממזרח :גוש  9100חלקה 016
גושים וחלקות:
גוש  9100חלקה010 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין קדמי וצידי דרומי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קדמי לרח' סירקין מ 0-מ' ל 1.09-מ' ,וצידי
דרומי מ 0.0-מ' ל 1.1-מ' ו 1.1-מ' כמסומן בתשריט,
עפ"י סעיף 91א(א) 0לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-
.1691
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום
 19/11/10ובילקוט הפרסומים  9611התשע"ה ,עמ'
1111
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון ,בנין העירייה ,רח' ויצמן  15חולון,
קומה  ,0טלפון ,00-1011111 :וכן במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך מנחם
בגין  ,111תל אביב-יפו ,טלפון  .00-1901155כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ,שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
זוהר נוימרק
יו"ר ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה חולון
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  56א' לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה חיפה ,מופקדת תכנית מתאר מקומית תכנית מס'
 304-0206623חפ/מק/1141/לד 1/הוספת אחוזי בנייה
להסדרת מצב קיים ברחוב גרינבוים 68
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ /1141 /ב ,חפ /229 /י  ,חפ /229 /ה
תכנית זו כפופה לתכנית:
חפ ,1840 /חפ/1141 /ח ,חפ/229/י ,1/חפ/מק/1400/תט,
חפ /1400 /יב ,חפ /מק/1400 /יב ,1/חפ/מק /1400/יב,4 /
חפ /מק/1400/פמ ,חפ /מק/229 /י ,2/חפ /מק/1400 /גב,
חפ /229 /ד ,תמא /34 /ב.4 /
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מקום התכנית:
יישוב :חיפה ,בשכונת דניה ,ברח' גרינבוים יצחק ,95
גוש  11110חלקה 10
מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קיימת ,תוך הוספת שטח עיקרי למגרש
ושינוי קווי בניין
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי של  210מ"ר על מנת להסדיר
קומת עמודים וקומת חניה שנסגרו והפכו לשטח
עיקרי על פי סעיף 62א (א ( )1( )1א) לחוק התכנון
והבנייה.
 .2שינוי קו בניין נקודתי על גבי קונטור המבנה כפי
שנבנה על פי סעיף 62א  4לחוק התכנון והבנייה
 .3קביעת עצים בוגרים לשימור
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 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון
עיר ,ברח' ביאליק  0חיפה .המען למשלוח התנגדויות
בדואר :הועדה המקומית ת.ד 0511 .רח' חסן שוקרי 10
חיפה  .01001המתנגד ימציא עותק התנגדותו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם
 11חיפה  01005טל.00 - 5900005 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה 1691-בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית :תכנית מס'  304-0267443חפ/מק/2364/ג-
הסדרת בנייה קיימת בדרך אלנבי .195
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ ,116/חפ /107 /ב ,חפ /229 /ה .חפ /229 /י,
חפ /229 /י ,1 /חפ /מק /1400 /תט ,חפ /1400 /יב,
חפ/מק /1400 /יב ,1 /חפ /מק/1400 /יב,4/
חפ /מק /1400 /פמ ,חפ /מק /229 /י,2 /
חפ /מק /1400 /גב ,חפ /1400 /שש ,חפ /229 /י,1/
חפ /1400 /יב, 3 /תמא /34 /ב ,4 /תמא ,38 /תממ. 6 /
מקום התכנית:
ישוב :חיפה ,קרית אליעזר ,דרך אלנבי  161חיפה.
גוש  10511חלקה 19
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מטרת התכנית:
תוספת שימוש מסחרי וזכויות בנייה למסחר לצורך
הסדרת בנייה קיימת ,וכן התאמת שטחי הבנייה
המאושרים לחישוב שטחי הבנייה כיום.
שינוי והתאמת קוי הבנין בהתאם לקונטור המבנה בפועל.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1תוספת שימוש למסחר בחלקה המיועדת בתכנית
למגורים בהתאם לסעיף 91א (א)  11לחוק.
 .1תוספת שטח עיקרי:
א .תוספת שטח עיקרי למסחר של  00מ"ר לצורך
הסדרת המסחר.
ב .תוספת שטח עיקרי למגורים של  111.5מ"ר
לצורך הסדרת מבנה המגורים שנבנה בהיתר
משנת  1610ואי לכך איננו תואם את אופן חישוב
השטחים המקובלים כיום ,על פי סעיפים 91א
(א()1()1א)( )1וסעיף 91א (א( )1( )1ב) (( )1א)
לחוק.
 .0הגדרת שטחי שירות בסך  105מ"ר לשימוש של
מגורים.
 .0הגדרת שטחים עיקריים בסך  69מ"ר לשימוש של
מרפסות זיזיות בלבד ,בהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות
ובהיתרים) (תיקון) ,התשס"ח .1005 -
 . 1קביעת חזית מסחרית בחזית החלקה ומתן הוראות
למסחר בהתאם לסעיף 91א (א)  1לחוק.
 .9שינוי קו בניין קדמי ושינוי נקודתי של קו בניין צידי
בחזית הצפון מערבית על גבי קונטור המבנה
שנבנה בהיתר בהתאם לסעיף 91א (א)  0לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,11.1.11ובילקוט פרסומים מס'  1000עמוד 1911
מיום 10.1.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים  11טל:
 00 -5900005חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רח' ביאליק  0טל 00 –5019501 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
מ"מ יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי הוד-השרון
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת 010-5111120
הנקראת הר/מק45/011/
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק
התכנון והבנייה התשכ"ה  1691 -בדבר אישור התוכנית
המהווה שינוי לתוכניות :הר/190/ת ,0/הר/016/א',
מח/10/ד ,תגפ.016/
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השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
גוש ,9005:חלקה 11:
רח' דפנה  ,10הוד-השרון.
מטרות התוכנית:
.1שינוי קו בנין -לפי ס'  91א' (א)  0לחוק.
.1שינוי בגודל מגרש מינימאלי .לפי ס'  91א'(א) 1לחוק.
.0הקלה בקו בניין לדרך מס'  101מ 11-מטר ל 11-מטר.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1שינוי בקווי הבניין  ,לבנייה קיימת בלבד אחורי מ-
 5.0מ' ל 0-מ' ,צידיים מ 0.0-מ' ל 0-מ' ,כמסומן
בתשריט.
 .1שינוי בגודל מגרש מינימאלי מ 1,000-מ"ר ל-
 1,011מ"ר.
 .0הקלה בקו בניין לדרך מס'  101מ 11-מטר ל11-
מטר.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון
צומת השרון בתאריך  10.0.11ובילקוט הפרסומים מס'
 1011עמוד  0195בתאריך .19.0.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
מרכז רחוב הרצל  61רמלה טלפון 05-6155000 :וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון
רחוב בן גמלא  15הוד השרון טלפון .06-1116999 :כל
המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק020-5124020 – 20/0/2/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ /מק010 - 0159150 - 50/1/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/1/1/א
שינוי לתוכנית
רצ1/1/
כפיפות
רצ/1/1/יג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רח'עולי הגרדום  ,09ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,0619 :חלקה006 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין עפ"י סעיף 91א(א)( )0לחוק התכנון והבנייה.
א .שינוי קו בנין קדמי מ 0-מ' ל 0-מ' לצורך הסדרת
מצב קיים.
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ב .שינוי בקווי בנין צדים מ 0-מ' ל 1.1-מ' ומ 0-מ' ל-
 1.9מ' להסדרת המצב הקיים ,עפ"י המסומן
בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  10ראשל"צ ,טלפון ,00-6101111 :פקס:
 00-6101601העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.05-6155000 :
ג.

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 .1656-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק020-5027120 - 2/22/2/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מתאר
רצ/מק010-0011110- 1/51/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תמ"א/00/ב0/
כפיפות לתוכנית
רצ1/1/
רצ/1/1/יג
רצ51/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
שכונת האירוס ,ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,0611 :חלקות.105,111 :
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בין מגרש המיועד לשטח ציבורי פתוח
לבין מגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור ,ללא שינוי
בשטחים ,בזכויות והוראות הבנייה בכל יעוד קרקע,
ושינוי קו בנין.
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים כמשמעותם
בסימן ז' לחוק וכן תכנית שהמגרשים הנכללים בה
הם בבעלות אדם אחד ,ללא שינוי בשטח הכולל של
כל יעוד קרקע.
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 .1הוראות בינוי ועיצוב חזיתות.
 .0שינוי קו בנין.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90יום
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעי תונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
הכרמל  10ראשל"צ ,טלפון ,00-6101111 :פקס:
 ,00-6101601העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה,
טלפון.6155000-05 :
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 .1656-בכתב
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'
התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק020-52227405 07/22/2/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מס' רצ /מק010-0111900 – 01/11/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ11/1/
שינוי לתוכנית
רצ/1/1/יג
כפיפות
רצ1/11/1/
רצ/1/11/1/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון ,רח' המעיין .1
חלקות בשלמותן:
גוש ,0601 :חלקה111 :
עיקרי הוראות התכנית:
התכנית מבקשת לשנות קווי בנין בחזית הצפונית
והדרומית לתוספת מרפסות פתוחות.
שינוי קו בניין צפוני למרפסות בלבד
 שינוי קו בניין צפוני למרפסות בלבד מ' לקו בניין  0מ'.
 שינוי קו בניין דרומי למרפסות בלבד מ 1-מ' ל 1.1-מ'.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,19.0.11ובילקוט הפרסומים מס'  ,9651עמוד ,0000
בתאריך 0.1.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  10ראשל"צ ,טלפון:
 00-6101111ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
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 .05-6155000כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק/275/א020-5200212 – 24/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מס' רצ /מק/110/א010-0100111 -19/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/1/110/א1
שינוי לתוכנית
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון ,רח' אסתר המלכה .10
חלקות בשלמותן:
גוש ,1000 :ח"ח11 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקו קדמי מ 5.00-מ' ל 1.90 -מ'.
 .1הגדלת זכויות בנייה בשטח עיקרי ב 10 -מ"ר
לצורך הכשרת קומת מרתף קיימת לשטח עיקרי
 שינוי בקווי בנין כמסומן בתשריט.
 הגדלת זכויות בנייה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,11.1.11ובילקוט הפרסומים מס'  ,9661עמוד ,0101
בתאריך 16.1.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשל"צ ,רח' הכרמל  10ראשל"צ,
טלפון 00-6101111 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 .05-6155000כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק020-5247512 – 07/225/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר
מס' רצ /מק010-0191065- 01/110/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/2/1/יג
כפיפות לתוכנית
רצ1/110/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון ,רח' איתמר בן אב"י .0
חלקות בשלמותן:
גוש ,0601 :חלקה111 :
עיקרי הוראות התכנית:
הריסת בניין קיים ובניית מבנה מגורים בן  11יח"ד ,ב9-
קומות.

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

 .1הריסת מבנה קיים – עפ"י סעיף  91א(א) סעיף
קטן .6
 .1שינוי קו בניין – עפ"י סעיף  91א(א) סעיף קטן .0
 .0הוספת שתי קומות – עפ"י סעיף  91א(א) סעיף
קטן  0א.
 .0הוספת  1יחידות דיור – עפ"י סעיף  91א(א) סעיף
קטן .5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 ,10.11.10ובילקוט הפרסומים מס'  ,9610עמוד ,115
בתאריך 6.11.10
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשל"צ ,רח' הכרמל  10ראשל"צ,
טלפון 00-6101111 :ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,61קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון:
 .05-6155000כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
.1

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס'
רח020-5111575/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק
התכנון והבנייה ,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,ובמשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה מחוזית מרכז
מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס'010-0116010 ,
רח/מק/1000/א 00/רופין  11רחובות
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח / 1000/א
כפיפות ל רח / 1000/ב 1 /
כפיפות ל רח / 1000/ב 9 /
כפיפות ל רח/מק  / 1000 /ב 1 /
כפיפות ל רח/מק  / 1000 /ב 1 /
כפיפות ל רח/תמא 1 / 0 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות ,רחוב :רופין ארתור 11
חלקות:
גוש ,0901 :חלקה.10 :
מטרת התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה בהקלה.
 .1הגדלת מס' יח"ד.
 .0שינוי בקווי בניין.
 .0הפקעה להרחבת דרכים.
 .1הגדלת התכסית.

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת זכויות המותרות בהקלה ל10%+9%( 19%-
עיצוב אדריכלי) ,עפ"י סעיף  91א (א) (( )19א) ()1
לחוק התכנון והבנייה.
 .1הגדלת מס' יח"ד מ 1-יח"ד ל 0-יח"ד ,עפ"י סעיף 91
א (א) ( )5לחוק התכנון והבנייה.
 . 0שינוי קו בניין לחזית רחוב נפתולסקי למבנה החדש
כך שיהיה  0.00מ' במקום  1.00מ'.
 שינוי קו בניין למבנה הקיים כך שיהיה 1.00
מ' וע"פ קונטור הבניין במקום  1.00מ'.
 שינוי קו בניין לחזית רחוב רופין לבית הקיים
כך שיהיה  1.00מ' וע"פ קונטור הבניין במקום
 1.00מ'.
 שינוי קו בניין צדדי מערבי למבנה הקיים כך
שיהיה  1.1מ' וע"פ קונטור הבניין במקום
 0.00מ'.
 שינוי קו בניין צדדי צפוני למבנה החדש כך
שיהיה  0.00מ' במקום  0.00מ' ,עפ"י סעיף
 91א (א) ( )0לחוק התכנון והבנייה.
 .0הרחבת דרך של  1מ' ברחוב נפתולסקי ,עפ"י סעיף
 91א (א) ( )1לחוק התכנון והבנייה.
 .1הגדלת התכסית כך שתהיה  10%במקום  00%ע"פ
סעיף 91א(א)(.)1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רחובות ,רח' בילו  ,1רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,61רמלה
טלפון.)05-6155000 :
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.1656-
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר
מס' רח020-5122005/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז ועדה מחוזית מרכז מופקדת
תוכנית שינוי למתאר מס' 010-0151110 ,רחוב יעבץ
 ,11רחובות ,רח/מק/110/ג/10/ב1/
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל 010-0110960
כפיפות ל רח  / 1000 /ב 1 /
כפיפות ל רח  / 1000 /ב 9 /
שינוי ל רח  / 1000 /ג 1 /
שינוי ל רח  / 110 /ג 10 /
כפיפות ל רח  /מק  / 1000 /ב 0 /
שינוי ל רח  /מק  / 1000 /ג 0 /
כפיפות ל תמא 0 / 1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות ,רחוב :יעבץ .11
גבולות התכנית:
מרכז העיר
חלקות:
גוש ,0100 :חלקה.006 :
מטרת התכנית:
תוספת  10%לשטח הדירות.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  100.0מ"ר לשטחי הדירות לפי סעיף
91א(א)(19א)(.)1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר
האינטרנט  ,www.rehovot.muni.ilכל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק .רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים ממועד
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רחובות רח' בילו  ,1רחובות .העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת הרצל ,61רמלה
טלפון.)05-6155000 :
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.1656-
רחמים מלול
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מס'
051-5200521
שם התכנית :עח  /מק  ,25 / 7 /העוגן ,או"ח בין
מגורים לשטח ספורט
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -בדבר אישור שינוי תכנית
מתאר מס'  ,006-0100056עח  /מק .10 / 1 /
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
משמ (9 /עח)
שינוי
עח  / 1 /א 0 /
שינוי
עח  /מק 5 / 1 /
שינוי
כפיפות תממ 11 / 0 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א עמק חפר
ישוב :העוגן
כמסומן בקו כחול בתשריט
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 5160 :מחלקה 0 :עד 1 :חלקי
גוש 5160 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
מגרש :מתוכנית:
מטרת התכנית:
 . 1איחוד וחלוקה בין אזור המגורים לאזור הספורט
בקיבוץ העוגן.
 . 1שינוי קווי בנין למבנים קיימים וקביעת קווי בנין
לבנייה חדשה ולתוספות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 1איחוד וחלוקה לצורך הסדרת ייעודי הקרקע
בהתאם לקיים (חורשת עצים ,בית ילדים
ומלתחות) – ללא שינוי סה"כ שטחים לפי סעיף 91
א' (א')  1בחוק התכנון והבנייה.
 .1שינוי קווי בנין בשטח ספורט (תא שטח )101
(מלתחות של בריכת השחייה) מ  0 -מ' ל 1.0 -מ'
באופן נקודתי ,לפי סעיף  91א' (א')  0בחוק התכנון
והבנייה.
 .0שינוי קווי בנין באזור מגורים (תא שטח  )101מ 1 -
מ' ל  1.1 -מ' ול  0.1מ' ,ומ 0 -מ' ל 1 -מ' .לפי
סעיף  91א' (א') 0לחוק התכנון והבנייה.
 .0קביעת קווי בנין בתחום התוכנית כמסומן בתשריט
לפי סעיף  91א' (א')  0לחוק התכנון והבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 09/00/1011ובילקוט פרסומים מס'  ,1000עמוד
 ,0051בתאריך .19/00/1011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק חפר ליד מדרשת רופין ,טלפון:
 06-5651991ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז,
כתובת :הרצל  ,61קרית הממשלה רמלה ,טלפון:
 .05-6155099כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רן אידן
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

מרחב תכנון מרחבי שרונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת:
הצ  /מק 105 / 2-1 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' :הצ  /מק 100 / 1-1 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הצ 1 / 110 / 1-1 /
הצ 100 / 1-1 /
הצ 100 / 1-1 /א
הצ 119 /
הצ 110 /
הצ 110 /א
הצ 100 / 1-1 /
הצ 11 / 1-1 /
הצ 0 / 110 / 1-1 /
הצ 11 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר יונה ,רחוב :התמר ,מס' בית1 :
חלקות:
גוש ,5110 :חלקה.90 :
שטח התכנית :
 1056.000מ"ר
מטרת התכנית:
שינוי בקו בנין וחלוקת חלקה ל 1-תאי שטח.
עיקרי הוראות התכנית :
א .חלוקת חלקה ל 1-תאי שטח .בסמכות ועדה מקומית
בהתאם לסעיף 91א(א)( )1לחוק.
ב .שינוי קו בניין דרומי בתא שטח  001מ 1-מ' ל 1.5-מ'
עפ"י מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 91א(א)()0
לחוק.
ג .שינוי קו בניין נקודתי דרומי בתא שטח  000מ 1-מ'
ל 0.99-מ' לפי מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 91א(א)()0
לחוק.
ד .הריסות לפי המסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/10/1010ובילקוט הפרסומים מס' ,9610:התש"ס,
עמוד ,151 :בתאריך06/11/1010:
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים הצורן 0ג' ,אזה"ת פולג ,נתניה,
טלפון 5909011-06:ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז
המרכז( ,כתובת :הרצל  ,61קרית הממשלה רמלה,
טלפון .)05-6155000 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מלי חג'בי
יו"ר הועדה המרחבית
לתכנון ובנייה שרונים
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק250/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק.100/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 101 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10965 :מחלקה 006 :עד 006 :שלם
מטרות התכנית:
שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לקבלת היתרי בנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון.00-9611091 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק257/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק.101/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 1506 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10060 :מחלקה 1 :עד 6 :שלם
מטרות התכנית:
הקטנת קווי בניין צידיים ואחוריים.
עיקרי הוראות התכנית:
 -הסדרת קווי בניין
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון.00-9611091 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק225/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק.110/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 6561 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10100 :מחלקה 50 :עד 50 :שלם
מטרות התכנית:
הגדלת מס' היחידות מ 1-ל 0-והגדלת מס' הקומות מ-
 1ל.0-
עיקרי הוראות התכנית:
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון.00-9611091 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק222/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת
צפ/מק.111/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 0151 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10101 :מחלקה 01 :עד 01 :שלם
מטרות התכנית:
הגדלת מס' יחידות הדיור מ 1-יח"ד ל0 -
תוספת קומה
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת מס' יחידות הדיור מ 1-יח"ד ל0 -
תוספת קומה

מס'

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון.00-9611091 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק221/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק.111/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 16110 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10965 :מחלקה 50 :עד 50 :שלם
גוש 10965 :מחלקה 50 :עד 50 :שלם
מטרות התכנית:
לגליזציה לבנייה קימת.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין
הגדלת אחוזי בנייה
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון.00-9611091 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק220/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה צפת ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
צפ/מק.110/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג 11911 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10096 :מחלקה 0 :עד 0 :חלקי
גוש 10096 :מחלקה 0 :עד 0 :שלם
מטרות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה
שינוי קווי בנין
עיקרי הוראות התכנית:
א -הגדלת אחוזי הבנייה ב 10-מ"ר לפי סעיף קטן ()19
בנייה לא רוויה.
ב -שינוי קו בניין ל 0 -ללא פתחים ו 1 -מ' עם פתחים.
ג -תותר בניית פתחים בקו  0לכיוון הסמטה/רחוב.
ד -תוספת שטחי שירות למטרות עיקריות .00%
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  90ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה צפת ,רחוב
ירושלים  ,10צפת ,טלפון .00-9611091 :פקס:
. 00-9611011
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 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 – .1656
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מרחב תכנון מקומי צפת
הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית
מס' צפ  /מק 251 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה,תשכ"ה ,1691-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' :צפ  /מק 101 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 0151 /
השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:
גוש 10101 :מחלקה 11 :עד 11 :שלם
מטרות התכנית:
חלוקת המגרש ותוספת יחידת דיור ללא שינוי באחוזי
הבנייה המותרים.
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת המגרש ל 1-ותוספת יחידת דיור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים זמן צפון-
שרון  ,10/00/1011 -פוסט ישראל 16/00/1011 -
ובילקוט פרסומים מס'  ,1011מיום .00/01/1011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ,רח' ירושלים  ,10צפת ,טלפון:
 ,00-9611091כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אילן שוחט
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובנייה צפת
מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
150-5140140
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' .100-0191190
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 16151 /
שינוי משצ 9 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גלבוע
ישוב :מיטב
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10110 :מחלקה 109 :עד 109 :חלקי
גוש 10110 :מחלקה 119 :עד 119 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה בשטח המגורים בנחלה ומבני משק
ללא שינוי סה"כ יעודי קרקע ע"פ סעיף 91א(א)1
ב .שינויה בקווי בנין בשטח מבני משק ע"פ סעיף
91א(א)0
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/00/1011ובילקוט פרסומים מס'  ,1011עמוד
 ,0110בתאריך .19/00/1011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה הגלבוע ד"נ גלבוע  ,15110טלפון:
 00-9100111ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
קריית הממשלה ת"ד  161נצרת עלית מיקוד 11000
טלפון .00-9105115 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עובד נור
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גלבוע
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
100-5171111
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'
.110-0116661
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי גב"מ 110
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .מגידו
ישוב :מדרך עוז
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11501 :מחלקה 11 :עד 11 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי גיאומטרי של יעודי הקרקע בנחלה ללא שינוי
סה"כ השטח של כל יעוד ויעוד.
שינוי בקוי בנין כמסומן בתשריט.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף  91א (א) 0, 1
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין 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  90יום ממועד פירסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק יזרעאל
טלפון .00-9016990 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית,
טלפון.)00-9105105 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1656 -
עידו דורי
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה יזרעאלים
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 422 – 5141572באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'  – 911-0191011אסום  -הגדלת מגורים.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל111/00/11 -
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :שדרות
חלקות בשלמותן:
גוש 1551 :חלקות100 :
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  100מ"ר לשטח עיקרי שמהווה תוספת של 0
יח"ד.
הגדלת שטח עיקרי
הוספת  0יחידות מגורים
הוספת קומה
הודעה על הפקדת התכנית  911-0191011פורסמה
בעיתונות בתאריך 09/01/1011 :ובילקוט הפרסומים
מס'  1011עמ'  0550בתאריך 11/00/1011 :התכנית
האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה בשדרות ובמשרדי הועדה המחוזית ב"ש ,מחוז
דרום כתובת :קריית הממשלה החדשה רח' התקווה .0
כל המעוניין רשאי לעיין בה .
מרחב תכנון מקומי שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 422 – 5120202באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'  – 911-0151105אסום  -הגדלת מגורים.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל111/00/11 -
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :שדרות
חלקות בשלמותן:
גוש ,1551 :חלקות1119 ,1110 ,119 :

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  100מ"ר לשטח עיקרי שמהווה תוספת של 0
יח"ד.
הגדלת שטח עיקרי
הוספת  0יחידות מגורים
הוספת קומה
הודעה על הפקדת התכנית  911-0151105פורסמה
בעיתונות בתאריך 09/01/1011 :ובילקוט הפרסומים
מס'  1050עמ'  1111בתאריך 11/1/1011 :התכנית
האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה בשדרות ובמשרדי הועדה המחוזית ב"ש ,מחוז
דרום כתובת :קריית הממשלה החדשה רח' התקווה .0
כל המעוניין רשאי לעיין בה .
אלעד קלימי
יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבנייה שדרות
מרחב תכנון מקומי לכיש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
400-5221102
שם תכנית :מושב לכיש  -משק מס' ( 44אלעד)
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  56לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1691 -כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לכיש מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' .900-0151105
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל0/101/00/9 -
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .לכיש
ישוב :לכיש
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 0101 :חלקי חלקות00 :
מטרות התכנית:
החלפת שטחים בין מגרש למגורים בישוב חקלאי לבין
קרקע חקלאית במשק .99
עיקרי הוראות התכנית:
 . 1שינוי חלוקת השטח בין יעוד מגורים בישוב חקלאי
לבין יעוד קרקע חקלאית בתחום נחלה בודדת ללא
שינוי בסה"כ שטחי היעודים.
 . 1שינוי קווי בנין :שינוי קו בנין אחורי מ 1 -מ' ל 1 -מ'.
שינוי קו בנין קדמי רק בתחום הבנין הקיים (כמסומן
בתשריט) מ 1 -מ' ל 0 -מ' .שינוי קו בנין צידי ימני
רק בתחום הבנין (כמסומן בתשריט) מ 0 -מ' ל-
 1.1מ' .שינוי קו בנין צידי שמאלי רק בתחום הבנין
(כמסומן בתשריט) מ 0 -מ' ל 1 -מ'.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לבירורים:
 .) 05-9511911כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  90יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה" ,לכיש ,ועותק לועדה המחוזית
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 .1656 -
דני מורביה
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לכיש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דו או דן בע"מ
(ח"פ )51-145301-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף עזריאל ,מרח' יפו
 ,216בניין שערי העיר ,קומה  ,2ירושלים ,טל'  ,02-5003366למפרק
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.
אסף עזריאל ,עו"ד ,מפרק

תלמי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-388785-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שני גברא ,מרח'
ברית יוסף  ,3ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שני גברא ,עו"ד ,מפרק
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ג'ובאבו בע"מ

אינטואיטיב ממשקי משתמש בע"מ

(ח"פ )51-422747-9

(ח"פ )51-415997-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  3.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי נרוב ,אצל זיסמן,
אהרוני ,גייר ושות' ,עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,45-41בית ציון,
תל אביב ,טל'  ,03-7955555למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,יועץ
משפטי של טרגטק מרכז יזמות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,למפרק
החברה.

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

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

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

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

אורי נרוב ,עו"ד ,מפרק

אוהלי מירון בע"מ
(ח"פ )51-401676-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישעיהו רייך ,מרח'
יצחק שדה  ,17תל אביב  ,6777517טל'  ,03-5652012פקס'
 ,03-5652013למפרק 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.
ישעיהו רייך ,עו"ד ,מפרק

אינפיגו דיאגנוסטיקה בע"מ
(ח"פ )51-395394-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,יועץ משפטי של
טרגטק מרכז יזמות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק
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יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

סחר מזון יורם גמיש בע"מ
(ח"פ )51-259971-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' האומן ,15
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן מוזס ,עו"ד ,מפרק

המומחה חברה ליצור ושווק טבק ( )1985בע"מ
(ח"פ )51-104989-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,14.00אצל המפרקת ,רח' קראוזה ,36
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילה פלקר-משרקי ,מפרקת

גרין פאוור הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-463699-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,רח' דרך
אבא הלל  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן שאול ,עו"ד ,מפרקת

מריקס השקעות ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-398987-1
(בפירוק מרצון)

אלי דוסט  -שיווק סיגריות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-263791-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.10.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.10.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
בן יהודה 191א ,דירה  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד כהן ,עו"ד ,מפרק

איתן שרותי ניהול ואסטרטגיות גידור בע"מ
(ח"פ )51-497768-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
ביאליק  ,96/2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיר פלג ,עו"ד ,מפרק

רפאל בן–צור ,עו"ד ,מפרק

רני (רוני) בע"מ
(ח"פ )51-000070-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.10.2015בשעה  ,17.00אצל המפרק ,מושב
טל שחר  ,226לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב לקטוש ,מפרק

ויסוצקי נכסים בע"מ
(ח"פ )51-227589-2

פלארו תעשית קרטון בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-000544-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,מרכז
עזריאלי  ,3הבניין המשולש ,קומה  ,28תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון לוקסנבורג ,עו"ד ,מפרק

סוזאיב השקעות בע"מ
(ח"פ )51-000881-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,מרכז
עזריאלי  ,3הבניין המשולש ,קומה  ,28תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,9.00אצל המפרק ,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.
עמית רז ,מפרק

ספארקיס או .אס בע"מ
(ח"פ )51-477920-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

אלון לוקסנבורג ,עו"ד ,מפרק
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אלטשולר ולנר מסחר והשקעות בע"מ

ע.מ.ס .מאכלים והסעות בע"מ

(ח"פ )51-406371-8

(ח"פ )51-237060-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.10.2015במשרד עורכי דין של החברה ,אלטשולר-
ולנר ,רח' היצירה  ,3מגדל ש.א.פ ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,ת"ד ,967
כפר ירכא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי אמיתי ,עו"ד ,מפרק

סברי סלאמה ,מפרק

אוסקרית הפקות בע"מ

אם .די .ג'י .שיווק ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-485986-7

(ח"פ )51-193393-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.10.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
החבצלת  ,2עכו  ,2432233לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הרצפלד  ,28קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים פרנקו ,מפרק

דן גילת ,מפרק

דוי אונליין בע"מ

זאו.קום בע"מ

(ח"פ )51-458864-9

(ח"פ )51-466402-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הברזל ,1
רמת החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנחושת ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

חסין שניר ,מפרק

גל הופמן ,עו"ד ,מפרק

סאן  -סנטר (נושי) בע"מ

נגהסופט בע"מ

(ח"פ )51-272743-9

(ח"פ )51-420585-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אהוד ,20/1
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.10.2015בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' היצירה ,3
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיאל זיגמונד ,מפרק

צור סייג ,מפרק
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פוקוס פסיכומטרי בע"מ

פלאט קוסמוס בע"מ

(ח"פ )51-468069-3

(ח"פ )51-406691-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.10.2015בשעה  ,11.00במשרד ברק ושות' ,עורכי
דין ,רח' אלכסנדר זייד  ,6הוד השרון  ,45264לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.11.2015בשעה  ,12.00במשרד שבלת ושות' ,עורכי
דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב ברק ,עו"ד ,מפרק

עפר בן–יהודה ,עו"ד ,מפרק

אל אנד אם דיימונדס קורפ בע"מ

אי.אם.איי.טי בע"מ

(ח"פ )51-394855-4

(ח"פ )51-371028-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו לוטן ,מרח' חורב ,16
חיפה  ,3434120למפרק החברה.

בועז מולדבסקי ,מפרק

הולידאיקה בע"מ

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.

(ח"פ )51-424981-2

זיו לוטן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2015בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב כביר ,מפרק

קבוצת י.צ.ג.מ .השקעות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-516534-8

אי.אם.איי.טי בע"מ
(ח"פ )51-371028-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.10.2015בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' חורב ,16
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו לוטן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2015בשעה  ,10.00במשרד עו"ד נעמה מנור,
רח' אחוזה  ,105רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גרניקס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

פורקיפ בע"מ
(ח"פ )51-459540-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין ,מרח'
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כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,12בני ברק  ,5126237טל' ,03-6246250
פקס'  ,03-6246260למפרק 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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

פורקיפ בע"מ
(ח"פ )51-459540-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.11.2015בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' כנרת ,5
מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,12בני ברק  ,5126237טל'  ,03-6246250פקס'
 ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

מתופ מהנדסים ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-288371-1
(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  ,6.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
ליאור מרגי ,מרח' גושן  ,26קרית מוצקין ,טל' ,077-7506123
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 ,22.12.2015
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור מרגי ,רו"ח ,מפרק

איתני הטבע ע.ב .בע"מ
(ח"פ )51-457888-9
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו בן יהודה ,מרח' ז'בוטינסקי  ,27תל אביב  ,6228703למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.12.2015
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

ז.ב .ייעוץ פיננסי
(ח"פ )51-487065-8
(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  ,2.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו בכר,
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 ,27.12.2015
בשעה  ,15.00אצל עו"ד דוד ביטון ,רח' השילוח  ,4פתח תקוה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
זיו בכר ,מפרק

ירמיהו  43השקעות
(ח"פ )51-446565-7
(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  ,2.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו בכר,
מרח' בזל  ,35תל 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.12.2015
בשעה  ,16.00אצל עו"ד דוד ביטון ,רח' השילוח  ,4פתח תקוה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
זיו בכר ,מפרק

אדיב טל מילניום בע"מ
(ח"פ )51-291122-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דותן בלטמן ,מכפר הרא"ה ,ת"ד  ,73טל'  ,050-6705267למפרק
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  ,6.1.2016בשעה
 ,12.00ברח' תל חי  ,37/2כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דותן בלטמן ,עו"ד ,מפרק

אול אופטיקל ישראל בע"מ
(ח"פ )51-293763-2

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (338ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.10.2015בשעה ,11.00
במשרד גולדפרב זילגמן ושות'  -עורכי דין ,רח' יגאל אלון ,98
קומה  ,45תל–אביב-יפו  ,6789141לשם הגשת דין וחשבון סופי
של מפרק החברה וסיום הליכי פירוקה מרצון של החברה.
ג'רמי בנימין ,עו"ד ,מפרק

עמותת ידידי שר-אל
(ע"ר )58-046467-5

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,18.5.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אודרי גוזלן ,מרח' בן יהודה 191א ,תל אביב,
טל'  ,03-6950222למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
אודרי גוזלן ,מפרקת

אינפודרייב בע"מ

וי פרטנרס ( 3ג'י פי)

(ח"פ )51-400577-6

(ש"מ )55-022956-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה בדבר שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,10.00במשרד
עו"ד יואל קינן ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב.

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל,
ה.פ.נ .חברה לנאמנות  2010בע"מ ,מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,העביר
ביום  ,13.1.2014את מלוא זכויותיו כשותף מוגבל המהוות 2.2%
מסך כל הזכויות של השותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל ,לידי
השותף המוגבל חברת ר.מ .רנסנס מנג'מנט ( )1993בע"מ ,ח"פ
.51-188900-8
מיכל לביא ,עו"ד
באת כוח השותפות

על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
יואל קינן ,עו"ד
בא כוח החברה

אול אופטיקל ישראל בע"מ
(ח"פ )51-293763-2

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (323ב)(327 ,ב)
ו–(338ב) לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
כי אסיפת נושים סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,19.10.2015בשעה  ,12.00במשרד גולדפרב זילגמן ושות' -
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,98קומה  ,45תל–אביב-יפו ,6789141
לשם הגשת דין וחשבון סופי של מפרק החברה וסיום הליכי
פירוקה מרצון של החברה.
ג'רמי בנימין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7097ד' באלול התשע"ה19.8.2015 ,

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי
:)2015
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי )2015

68,177,982,537
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בשקלים חדשים

ב .סך כל המטבע במחזור ביום ז'
בתמוז התשע"ה ( 24ביוני )2015
ג.

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי )2015

68,131,768,348

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בתמוז התשע"ה ()15.7.2015

68,974,760,182

46,214,189

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

566,367,390

68,177,982,537

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום ו'
באב התשע"ה ()22.7.2015

69,541,127,572

ט"ו בתמוז התשע"ה ( 2ביולי )2015
				

בשקלים חדשים

ז' באב התשע"ה ( 23ביולי )2015

אילן שטיינר
				
הממונה על מחלקת המטבע

אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ח בתמוז התשע"ה (15
ביולי :)2015

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה י"ג באב התשע"ה ( 29ביולי :)2015
בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015

68,974,760,182

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג באב התשע"ה ()29.7.2015

69,586,449,412

ב .סך כל המטבע במחזור ביום כ"א
בתמוז התשע"ה ( 8ביולי )2015

68,225,450,834

ב .סך כל המטבע במחזור ביום ו' באב
התשע"ה ()22.7.2015

69,541,127,572

ג.

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

ג.

749,309,348

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום כ"ח
בתמוז התשע"ה ( 15ביולי )2015

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ג באב התשע"ה ()29.7.2015

68,974,760,182

45,321,840
69,586,449,412

י"ד באב התשע"ה ( 30ביולי )2015
כ"ט בתמוז התשע"ה ( 16ביולי )2015
אילן שטיינר
				
אילן שטיינר
				
הממונה על מחלקת המטבע
הממונה על מחלקת המטבע
_____________

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
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