רשומות

ילקוט הפרסומים
א' באדר א' התשע"ו
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הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק למניעת
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הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
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לעניין סעיף 7ב לחוק לפי תקנות ההוצאה לפועל
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הודעה על החלטה לפי סעיף (2א) לצו הכללת אמצעי
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הודעה על מינוי חברים למליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (13א) לחוק גנים לאומיים,
1
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק) ,ולפי המלצת השר להגנת הסביבה ,מינתה
הממשלה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן ,לחברים
למליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:
( )1ח'אלד פראג'  -נציג משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה
והמים ,במקומו של יוסף חנן וירצבורגר;2
( )2סעיד נבואני  -נציג משרד הפנים ,במקומה של מיכל
יוספוף;3
( )3אהרון מאיר  -חבר מומחה המתמנה לאחר התייעצות עם
מוסדות מדעיים ,שיש להם עניין במדעי הטבע ,בהגנת
הטבע ושימורו ,במקומה של איילת מזר;4
( )4לאה מיכלוביץ  -חברה מומחית המתמנה לאחר
התייעצות עם מוסדות מדעיים ,שיש לשם עניין במדעי
הטבע ,בהגנת הטבע ושימורו ,במקומו של גדעון נאמן;5
( )5נאור ירושלמי  -נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת
איכות הסביבה ,לתקופת כהונה שנייה.6
בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתם של חברי המליאה
תהיה  4שנים.

מאריך 2בזה את מינויה של גלית מור ויגוצקי ,שופטת של בית
משפט שלום (נוער) ,לנשיאת בתי המשפט לנוער ,מיום י"ד בתמוז
התשע"ד ( 12ביולי  )2014עד יום ה' בתמוז התשע"ו ( 11ביולי .)2016
י"ב באדר א' התשע"ד ( 12בפברואר )2014
(חמ -3-686ה)3
אשר גרוניס
נשיא בית המשפט העליון
 2י"פ התש"ע ,עמ' .4057

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  16לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת
בית המשפט העליון ,אני מאריכה 3את מינויו של אורי בן דור,
שופט בקצבה של בית משפט שלום ,יושב ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים ,מיום ו' בשבט התשע"ו ( 16בינואר
.)2016
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-101ה)6
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

כ"ט בטבת התשע"ו ( 10בינואר )2016
(חמ -3-474ה)2

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3
4
5
6

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .202
י"פ התשס"ט ,עמ' .3040
י"פ התשע"ב ,עמ' .470
י"פ התשע"ד ,עמ' .1971
י"פ התשע"ד ,עמ' 3786
י"פ התשע"ב ,עמ' .470

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  16לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת
נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה 3את מינויו של
אברהם שיינפלד ,שופט בקצבה של בית משפט שלום ,ליושב ראש
ועדת שחרורים.

מינוי
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אלון גביזון ,שופט של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) ,לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני
משפחה במחוז הדרום.
כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016
(חמ -3-2666ה)3
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ז ,עמ' .384

מינוי נשיא בתי המשפט לנוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שרת המשפטים ,אני

תוקף המינוי לשנתיים ,מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר
.)2016
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ -3-101ה)6
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

1

3 380

ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ד ,עמ' .6019

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד שפורסם
בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2014מיום כ'
בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016סכומי העיצום הכספי לפי
סעיף  53לחוק ,הם כלהלן:
1

1

ס"ח התשל"א ,עמ' .134

ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ד ,עמ' .6018

ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752י"פ התשע"ד ,עמ' .3614

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

( )1בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) לחוק -
(א) ליחיד  453,000 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  906,100 -ש"ח;
( )2בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -
(א) ליחיד  226,500 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  453,000 -ש"ח;
( )3בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ג) -
(א) ליחיד  113,300 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  226,500 -ש"ח.
ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-4316
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-
בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר ,2014
מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016סכום העיצום הכספי
לפי סעיף (12א) לחוק הוא  2,388.3שקלים חדשים בשל כל טון
צמיגים שלא סולק או מוחזר בהתאם ליעדים האמורים בסעיף
 3לחוק.
ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-4482
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ד ,עמ' .3498

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בהתאם לסעיף 14ט לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר ,2014
מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016סכום העיצום הכספי
לפי סעיף 14ה לחוק ,הוא כלהלן:
( )1בשל אי–ניהול פנקס רעלים  55,470 -שקלים חדשים;
( )2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר ,אחסון רעלים
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -
(א) ליחיד  55,470 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים  221,870 -שקלים חדשים;
(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  443,730 -שקלים חדשים;
(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 500מיליון שקלים חדשים  887,470 -שקלים חדשים.
ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-4249
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשס"ח ,עמ'  ;869י"פ התש"ע ,עמ' .3613

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף (52ב) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני
מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר  2015לעומת מדד
דצמבר  ,2014מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016סכומי
העיצום הכספי לפי סעיף  46לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46א) לחוק -
(א) ליחיד  19,900 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  39,800 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ב) לחוק -
(א) ליחיד  74,620 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  149,240 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ג) לחוק -
(א) ליחיד  298,480 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  596,960 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ה)( )2לחוק  2,490 -ש"ח.
ב' בשבט התשע"ו ( 12בינואר )2016
(חמ )3-5196
ישראל דנציגר
המנהל הכללי
של המשרד להגנת הסביבה
1

ס"ח התשע"ב ,עמ' .530

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (64ג) לחוק למניעת מפגעי
אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר  2015לעומת המדד
שפורסם בדצמבר  ,2014מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר )2016
התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור בסעיף  58לחוק,
והם כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58א) לחוק -
(א) ליחיד  51,180 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  102,350 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ב) לחוק -
(ג) ליחיד  204,700 -ש"ח;
(ד) לתאגיד  409,410 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ג) לחוק -
(ה) ליחיד  409,410 -ש"ח;
(ו) לתאגיד  818,810 -ש"ח.
ב' בשבט התשע"ו ( 12בינואר )2016
(חמ )3-4609

1

ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;694י"פ התשע"ד ,עמ' .4591

3381

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד
שפורסם בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר ,2014
מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016סכומי העיצום הכספי
לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  78,270 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  156,540 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  521,790 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  235,850 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  471,700 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,610 -ש"ח בשל
כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר
בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק.
א' בשבט התשע"ו ( 11בינואר )2016
(חמ )3-4317
1

פקיד גבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה,
לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל
עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר
דין פלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-המגיעים לעירייה
על פי כל דין ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק העבירות
המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה
בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן
להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
ט' בשבט התשע"ו ( 19בינואר )2016
(חמ -3-18ה)1
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית של משרד הפנים
3
4
5

יורם הורביץ
המנהל
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התשע"ד ,עמ' .3498

6

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

הודעה על אישור צד שלישי מוכר הזכאי לתשלום
לעניין סעיף 7ב לחוק

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-

לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות),
התשכ"ח1968-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (22ג) לחוק הגנת הסביבה (פליטת
1
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2014התעדכנו
סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף  16והם מיום כ' בטבת
התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016כמפורט להלן:

אני מודיע בזה ,בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א 1לתקנות
ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) ,התשכ"ח ,11968-כי
החברות שלהלן אושרו כצד שלישי מוכר הזכאי לתשלום
לעניין סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז:21967-

( )1ליחיד  10,240 -שקלים חדשים;

( )2הוט טלקום שותפות מוגבלת ,מס' חברה ;55-021525-5
( )3הוט  -מערכות תקשורת בע"מ ,מס' חברה ;52-004007-2

( )2לתאגיד  102,350 -שקלים חדשים.

( )4הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ,מס' חברה
;52-002908-3

כ"ט בטבת התשע"ו ( 10בינואר )2016
(חמ )3-4608

1

( )1חברת החשמל לישראל בע"מ ,מס' חברה ;52-000047-2

( )5די.בי.אס .שרותי לוווין ( )1998בע"מ ,מס' חברה ;51-270513-8

יצחק בן דוד
הרשם
סמנכ"ל בכיר לאכיפה
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;238י"פ התשע"ד ,עמ' .4502

( )6בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,מס' חברה ;52-002928-1
( )7בנק לאומי לישראל בע"מ ,מס' חברה ;52-001807-8
( )8בנק הפועלים בע"מ ,מס' חברה ;52-000011-8

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

( )9בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,מס' חברה
.52-003193-1

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזברית עיריית קריית אונו
(להלן  -העירייה) ,טירנה ססי ,לתפקיד ממונה על הגבייה,
ואת מנהל אגף הגבייה בעירייה ,שלמה בן עמרה לתפקיד
1

כ"ח בשבט התשע"ו ( 7בפברואר )2016
(חמ -3-88ה)1

1
1
2

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ,1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994

3 382

2

תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;2132התשס"ט ,עמ' .1236
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשנ"ד ,עמ'  ;284התשע"ד ,עמ' .546

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

הודעה על החלטה
לפי סעיף (2א) לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן),
התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לצו הכללת
אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי
זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) ,התשע"א( 12011-להלן
 הצו) ,החלטתי ,כי ביום ב' באדר א' התשע"ו ( 11בפברואר ,)2016יינטלו אמצעי זיהוי ביומטריים במסגרת הגשת בקשות
להנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים בהתאם להוראות הצו ,בכנס
בבית החייל בתל אביב.

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' מ196/א/במ
קציר ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4207התשנ"ד ,עמ'  ,2937מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מרכז
אזרחי ואזור ספורט.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

כ"ט בשבט התשע"ו ( 8בפברואר )2016
(חמ )3-5191
אמנון בן עמי
ראש רשות האוכלוסין וההגירה
ק"ת התשע"א ,עמ'  ;1287התשע"ה ,עמ' .1330

1

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (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 ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6143חלקה 899
בשלמותה; הייעוד :שב"צ.

י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
(חמ )3-2
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

חטיבת קרקע בקציר ,המזוהה כגוש ( 20463לשעבר גוש
- )12176
ח"ח ( 43לשעבר ח"ח  ,)26מס' מגרש לפי תשריט הפקעה ,43/A
בשטח של  3,261מ"ר; הייעוד :אזור ספורט;
חלקה  40בשלמות (לשעבר ח"ח  ,)26 ,25בשטח של  7,181מ"ר;
הייעוד :מרכז אזרחי.
ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-2
__________

אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2199
התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3383

(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.4

.2

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

י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2

.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 -

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2199
התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6431ח"ח  ,166שטח החלקה:
 800מ"ר ,שטח ההפקעה 42 :מ"ר; הייעוד :דרך.
י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2199
התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6431ח"ח  ,165שטח החלקה:
 800מ"ר ,שטח ההפקעה 42 :מ"ר; הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6431ח"ח  ,169שטח החלקה:
 800מ"ר ,שטח ההפקעה 88 :מ"ר; הייעוד :דרך.
י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2199
התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6431ח"ח  ,164שטח החלקה:
 800מ"ר ,שטח ההפקעה 42 :מ"ר; הייעוד :דרך.

י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6431ח"ח  ,163שטח החלקה:
 801מ"ר; שטח ההפקעה 104 :מ"ר; הייעוד :דרך.
י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס/1/1/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2199
התשל"ו ,עמ'  ,1327מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,16/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2735התשמ"א ,עמ'  ,2535מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.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 -

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428חלקה  ,17שטח החלקה:
 66מ"ר ,שטח ההפקעה :בשלמות; הייעוד :דרך.
י' בטבת התשע"ו ( 22בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,24/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3191מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428ח"ח  ,219שטח החלקה:
 759מ"ר ,שטח ההפקעה 71 :מ"ר; הייעוד :דרך.

י"א בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר )2015
(חמ )3-2
__________

להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,גוש  ,6428ח"ח  ,220שטח החלקה:
 730מ"ר ,שטח ההפקעה 71 :מ"ר; הייעוד :דרך.

י"א בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר )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'
 - 406-0083576לד/מק ,1/6131/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6849התשע"ד ,עמ' ,7184
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

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

.3

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

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

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

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס,24/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3191מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כפר סבא

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

.4

פת ,7/1216/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3242התשמ"ה ,עמ'  ,3271מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בלוד ,שכונת חב"ד ,שער העיר ,המזוהה כגוש
 ,4026ח"ח  ;29הייעוד :שצ"פ ושב"צ.

ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-2
יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3511
התשמ"ח ,עמ'  ,526מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641ח"ח ;105
הייעוד :דרך.

כ"ג בטבת התשע"ו ( 4בינואר )2016
(חמ )3-2
__________

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב זליג בס ,גוש ,6714
חלקה  ,218בשטח של  487מ"ר; הייעוד :שב"צ.
בילקוט הפרסומים  ,3598התשמ"ט ,עמ'  ,432פורסמה הודעה
בדבר הפקעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,וההפקעה המתוארת לעיל מהווה השלמת
הפקעת החלקה בשלמות.
כ"ח בתשרי התשע"ו ( 11באוקטובר )2015
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,648/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1548התשכ"ט ,עמ'  ,2132מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

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

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,11713/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5202
התשס"ג ,עמ'  ,3244מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (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 קריית חינוך ,דרך ,שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב דב ימיני ,גוש ,6361
חלקה  ,125בשטח של  103מ"ר; הייעוד :דרך בשלמות.
כ"ה בתשרי התשע"ו ( 8באוקטובר )2015
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21495/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7168
התשע"ו ,עמ'  ,2029מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,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 -
גוש  ,18810ח"ח  20,796 - 28מ"ר;
גוש  ,18810ח"ח  6,373 - 35מ"ר;
גוש  ,18809ח"ח  6,678 - 1מ"ר.
מטרת ההפקעה :מבני ציבור.

א' בשבט התשע"ו ( 11בינואר )2016
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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שטח ההפקעה:
 15,126מ"ר  -קריית חינוך;
 1,360מ"ר  -דרך;
 2,088מ"ר  -שטח ציבורי פתוח.
א' בשבט התשע"ו ( 11בינואר )2016
(חמ )3-2
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

__________

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

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע בלבון -

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חטיבת קרקע במורשת ,המזוהה כגוש  ,17688ח"ח ;10

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6929התשע"ה ,עמ'  ,1460תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

הפרסומים  ,3961התשנ"ב ,עמ'  ,1368מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7082התשע"ה ,עמ'
 ,7560תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת
השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6125ח"ח  ;352הייעוד:
שצ"פ.

י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
(חמ )3-4
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

.2

חטיבת קרקע ברמת השרון -
רח' עזרא ,גוש  ,6550חלקה ( 235לשעבר ח"ח  ,)151בשטח
של  0.048דונם; הייעוד :שצ"פ;
רח' דב הוז ,גוש  ,6550ח"ח - 10

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,656/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3807
התשנ"א ,עמ'  ,169מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת השרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7078התשע"ה ,עמ'  ,7457תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת השרון ,רחוב יהודה הנשיא  -גוש
 ,6551חלקה ( 412חלק מחלקה ישנה  ,)334בשטח של
 0.493דונם; הייעוד :שצ"פ.

2
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.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רש,622/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3227
התשמ"ה ,עמ'  ,2912מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת השרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7082התשע"ה ,עמ'  ,7559תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת השרון ,רח' עזרא ,גוש  ,6550חלקה
( 240לשעבר ח"ח  ,)180 ,151 ,21 ,19בשטח של  0.360דונם;
הייעוד :דרך.

כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016
(חמ )3-4
שירה אבין
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
1

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רש210/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1708התשל"א ,עמ'  ,1337ולתכנית מס'
רש/במ ,695-5-שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

0.004

דרך

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

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

הודעה לפי סעיף 19

0.012

שב"צ

שירה אבין
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון

שירה אבין
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת השרון
2

שטח בדונם

הייעוד

כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016
(חמ )3-4

כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016
(חמ )3-4

1

תיאור הקרקע -

2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז תל-אביב
מחוז :תל אביב ,מרחב תכנון מקומי :תל אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'4959954400:
שם התכנית :תא  5900/הרברט סמואל 92,89
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 1959551188 :גרסת :הוראות   15תשריט  59
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תא2252 /
ביטול
תא /ג
ביטול
תא5299 /
ביטול
תא /2951 /א
ביטול
תמא /51 /ים  תיכון
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
תא /ע5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תל אביביפו רחוב :רציף הרברט סמואל . 59
יישוב :תל אביביפו רחוב :נחמיה . 5
יישוב :תל אביביפו רחוב :רציף הרברט סמואל . 29
יישוב :תל אביביפו רחוב :נחמיה . 1 , 1
התכנית ממוקמת על חוף ימה של תל אביב,
בתחום :רח' הרברט סמואל ממערב ,רח' הירקון
ממזרח ,רח' נחמיה מדרום.
קואורדינטה X: 177875
קואורדינטה Y: 664125
גושים וחלקות:
גוש ,5228 :מוסדר ,חלקות במלואן.552 ,555 ,595 :
גוש ,5228 :מוסדר ,חלקי חלקות.98 :
מטרת התכנית:
פיתוח המתחם שבין רח' ה .סמואל ,השצ"פ שלאורך
רח' הירקון ורח' נחמיה .קביעת זכויות בנייה בהתאמה
למדיניות הועדה המקומית ,כחלק מרצף הפיתוח לאורך
חוף הים ,וזאת ע"י קביעת ייעוד קרקע משולב :מגורים
מסחר ותיירות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5קביעת ייעוד קרקע משולב של מגורים ,מסחר ותיירות.
 .2קביעת שימושים.
 . 1קביעת זכויות בנייה ,גובה בנייה מרבי ,קווי בנייה,
מרפסות והוראות בנייה בתחום התכנית.
 .5קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי ,כמסומן בתשריט.
 . 1קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  521תל אביביפו  95952טלפון:
 .91-5912199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:99-55:99יש לציין פרטי יצירת
קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב,
שד' בן גוריון  99תל אביביפו ,טל' 91-5255292
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :בת ים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'4989286582:
שם התכנית:בי 9/665/מתחם הקוממיות שפרבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים מופקדת תכנית מפורטת מס':
 1929129529גרסת :הוראות   29תשריט  51
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בי192 /
שינוי
בי /2 /א
שינוי
תמא2 /5 /
כפיפות
תממ1 /
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בת ים רחוב :הקוממיות .
יישוב :בת ים רחוב :שפרבר חיים .
מצפון אזור מבני ציבור ורחוב קרן היסוד .מדרום רחוב
הקוממיות.
ממערב בי"ס (מגרש לשב"צ) וממזרח אזור מגורים
ורחוב שפרבר.
הגישה למגרש הנה מרחוב שפרבר.
קואורדינטה X: 176650
קואורדינטה Y: 656800

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 5525 :חלקות במלואן.258 ,259 :
גוש 5525 :חלקי חלקות.225 ,259 :
מגרשים:
 595 599בהתאם לתכנית בי192 /
מטרת התכנית:
הגדרת מגרש למבנה מעורב שימושים ברחוב הקוממיות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5הגדלת שטח לשצ"פ ע"ח שטח למבני ציבור.
 .2קביעת שטח בייעוד מגורים ,מסחר ותעסוקה,
ושטח בייעוד דרך מוצעת.
 .1קביעת זכויות בנייה 59,599 :מ"ר למגורים (כולל
מרפסות) 1529 ,מ"ר לתעסוקה 999 ,מ"ר למסחר,
 219מ"ר שטח לטובת הציבור.
 .5קביעת  559יח"ד בשטח ממוצע של כ 81מ"ר עיקרי.
 .1קביעת מס' קומות מרבי  28קומות.
 .9קביעת הוראות בינוי ופיתוח והנחיות סביבתיות.
 .5קביעת תנאים למתן היתר בנייה
 .9יותר שימוש למלונאות בשטחי התעסוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  521תל אביביפו  95952טלפון:
 .91-5912199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:99-55:99יש לציין פרטי
יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
בת ים ,סטרומה  5בת ים טלפון91-1119919 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :גבעתיים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'4929895598:
שם התכנית :מתחם ההסתדרות גב 529/
התחדשות עירונית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים מופקדת תכנית

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

מתאר מקומית מס' 1919295552 :גרסת :הוראות 
 19תשריט  29
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גב599 /
שינוי
גב /111 /ד
שינוי
גב /מק159 /
שינוי
גב /מק /111 /ה
שינוי
גב /מק /219 /ו
שינוי
גב /111 /ו
שינוי
גב /מק555 /
שינוי
גב259 /
שינוי
גב11 /
שינוי
גב /259 /א
שינוי
גב111 /
שינוי
גב88 /
שינוי
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
תמא /21 /א5 /
כפיפות
תמא1 /19 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 55 , 51
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 15
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 9 , 59 , 5
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות ,22 ,59 ,19 ,55
.19 ,52 ,59 ,19 ,19
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 51 , 11
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 55 , 59 , 52
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 58 , 15 , 91 , 11
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 59 , 9
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 25
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 55
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 51
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 29
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 51 , 59
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 12
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 29 , 8
יישוב :גבעתיים רחוב :כף גימל . 59
יישוב :גבעתיים רחוב :מנורה . 22
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 15 , 29 , 59
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק ,11 ,15 ,91 ,15 ,15
.18 ,51
יישוב :גבעתיים רחוב :כף גימל . 18
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 55 , 29
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות .59 , 99 ,19 , 55
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 21 , 95 , 55
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 15
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 11
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יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות .95 ,51 ,59 ,52
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 21 , 55
יישוב :גבעתיים רחוב :מנורה . 29
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 52
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 9 , 1
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 99 , 92 , 99
יישוב :גבעתיים רחוב :אידמית . 5 , 22
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 28 , 25 , 18 , 25
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 59
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 95
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 12 , 25
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 58
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות . 29
יישוב :גבעתיים רחוב :המאבק . 55
יישוב :גבעתיים רחוב :ההסתדרות ,18 ,15 ,11 ,11 ,28
.19
התכנית כוללת את רחובות המאבק ,ההסתדרות,
אידמית ,מנורה וכ"ג ,מקניון גבעתיים בצפון ועד אלוף
שדה בדרום.
קואורדינטה X: 182300
קואורדינטה Y: 663300
מרחבי תכנון גובלים :רמת גן ,תל אביביפו.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9519 :חלקות במלואן,185 ,129 ,198 ,199 :
.992 ,995 ,999 ,188 ,189 ,185 ,189
גוש 9519 :חלקי חלקות.581 ,598 :
גוש 9592 :חלקות במלואן,518 ,512 ,515 ,91 ,51 :
.595 ,591 ,592
גוש 9592 :חלקי חלקות.551 ,515 :
גוש 9591 :חלקות במלואן,92 ,95 ,51 ,52 ,55 ,59 :
.595 ,591 ,591 ,91
גוש 9591 :חלקי חלקות.589 ,581 ,581 ,599 ,595 :
מטרת התכנית:
א .פינוי בינוי של מתחם המאבקההסתדרות לרווחת
הדיירים ובעלי החנויות במתחם.
ב .שינוי ייעוד ממגורים ג ,מבנים ומוסדות ציבור,
שצ"פ ,שביל ודרך מאושרת ליעוד מגורים ד ,מבנים
ומוסדות ציבור ,שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור ,שצ"פ
וחזית מסחרית.
ג .הריסת בנייני המגורים במתחם הכוללים  55יחידות
מסחר קיימות.
ד .בינוי מחדש הכולל מגדלי מגורים ,מבני ציבור,
מסחר ,שטחים פתוחים ,דרכים ושבילי אופניים.
ה .הפרשת שטחים לצורכי ציבור (שצ"פ ,דרכים
ומוסדות ציבור).
ו .קביעת הנחיות והוראות בינוי.
ז .קביעת זיקות הנאה לציבור להולכי רגל ורכב.
ח .קביעת הוראות בינוי מיוחדת עבור מתחם לשימור
הכולל חמישה מבני שיכון קיימים לשימור ,ביעוד
משולב של מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פ.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות להקמת  51מגדלי מגורים הכוללים
 1,599יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  599מ"ר
ומרפסת בשטח עיקרי ממוצע של  51מ"ר ליח"ד,
במקום  855יח"ד קיימות .הקמת חזיתות מסחריות
בשטח עיקרי של כ 5,599מ"ר לאורך רחוב
המאבק במקום  55יחידות מסחריות קיימות כאשר
לאורך דרך אלוף שדה תותר הקמת חזית מסחרית
בשטח עיקרי של עד  5,299מ"ר .לכל בנין יתווסף
שטח עיקרי של  219-199מ"ר להקמת מועדון
דיירים  /חדר כושר.
ב .קביעת  55מתחמי פינוי בינוי עצמאיים
(א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,י"א) ע"פ נספח המתחמים
המיועדים למגורים ,בשילוב שטחי רצפות לצורכי
חינוך ומסחר .קביעת הוראות להכנת תכנית
מפורטת לאיחוד וחלוקה בסמכות מקומית לכל
מתחם ,שאישורה יהווה תנאי להוצאת היתרי בנייה.
ג .קביעת מתחם לשימור בתא שטח ( 995מתחם )W
שייעודו מבני ציבור ושצ"פ .קביעת הוראות בינוי
ופיתוח למתחם.
ד .הקצאת שצ"פ ושטחים לטיפול נופי ,בשטח של כ
 29ד'.
ה .הקצאת שטחים למבני ציבור וחינוך ,בשטח של כ
 55ד'.
ו .קביעת הוראות לבינוי ודירוג המגדלים ,אופי חתך
הרחוב ,תנאים להוצאת היתרי בנייה והנחיות
סביבתיות.
ז .קביעת זיקות הנאה להולכי רגל ,רוכבי אופניים וכלי
רכב לכניסות משותפות לחניונים תת קרקעיים,
לפינוי אשפה ולאזורים תפעוליים למגורים ,לציבור
ולמסחר ,בנפרד ובשילוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  521תל אביביפו  95952טלפון:
 .91-5912199קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:99-55:99יש לציין פרטי יצירת
קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים,
שינקין  2גבעתיים  1128891טל' 91-1522259
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
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מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :רמת השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'4429954599:
שם התכנית :פינוי בינוי מתחם אילת ,רמת השרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' 1119551555 :גרסת :הוראות  11
תשריט  11
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רש958 /
שינוי
רש981 /
שינוי
רש991 /
שינוי
רש255 /
שינוי
רש /125 /א
שינוי
רש519 /
שינוי
רש /259 /א
שינוי
רש551 /
שינוי
תממ1 /
כפיפות
רש885 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת השרון רחוב :אילת .
גבול צפוני של המתחם רחוב שבטי ישראל ,גבול
דרומי רחוב אילת גבול מזרחי ומערביצמודי קרקע ליד
הרחובות בית גוברין ורחוב תמנע .המתחם מאופיין
במבני מגורים בני  1-5קומות ,מבנים טוריים ורביעיות.
המבנים ברובם במצב פיזי ותחזוקתי ירוד ,כאשר רוב
הדירות הינם קטנות  ,ללא מגוון של יח"ד .בנוסף
בשטחים הפתוחים במתחם קיימים עצים.
במתחם קיים בי"ס למחוננים ומבנים ציבוריים שונים,
שטח מסחרי מצומצם.
קואורדינטה X: 186300
קואורדינטה Y: 670650
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 9155 :חלקות במלואן.259 :
גוש 9155 :חלקי חלקות.298 ,291 :
גוש 9155 :חלקי חלקות.555 :
גוש 9115 :חלקי חלקות.551 ,128 :
גוש 9581 :חלקות במלואן,91 ,92 ,95 ,99 ,18 ,19 :
.89 ,85 ,81 ,91 ,99 ,95 ,99 ,91 ,95
גוש 9581 :חלקי חלקות.82 ,99 ,15 :
מטרת התכנית:
תכנון מחדש של כלל השטח בתחום התוכנית ,זאת כדי
לאפשר בניית מגורים חדשים ,בדרך של פינוי בינוי,
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בשטחי דירות מגוונים ,בצפיפות גבוהה יותר ,תוך חיזוק
ושיפור מערך התנועה ע"י הוספת קטע רחוב חדש
המקשר בין רח .שבטי ישראל לבין רח .בית גוברין.
יצירת שדרה רציפה ירוקה חדשה מצפון לדרום בתחום
התכנית  ,ביעוד שצ"פ  ,שממשיכה את רשת השטחים
הירוקים העירונית הקיימת.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעודי הקרקע הקיימים  :מגורים ג' ,מגורים
מיוחד ג' ,מגורים ג' ,5שב"צים ,שטח ציבורי פתוח
 ,יחידה מסחרית ,שביל ודרך מאושרת ליעודים
הבאים :מגורים ומסחר ,מגורים מסחר ומבנים
ומוסדות ציבור ,מסחר ומשרדים ,מבנים ומוסדות
ציבור ,שטח ציבורי פתוח ודרכים.
 .2קביעת ייעודי קרקע וזכויות בנייה .הריסת המבנים
הקיימים ובנית מבנים חדשים בגובה עד  22קומות
מעל קומת קרקע הכוללים  529יח"ד ,שטחי מסחר
ומוסדות ציבור.
 .1קביעת שימושים מותרים והוראות ביעודי הקרקע
השונים.
 .5קביעת תכליות ושימושים מותרים ,זכויות והוראות
בנייה בכל אזורי היעוד.
 .1קביעת דרכים חדשות שיתקשרו לדרכים הקיימות
בשכונה.
 .9קביעת הוראות עיצוב ופיתוח לשדרה החדשה
ולשטחים הפתוחים.
 .5קביעת מנגנון לביצוע שינויים ושיפורים במערכות
הציבוריות ,דרכים ,קווי מים ,ניקוז ,בניית מבני ציבור
ושטחים ציבוריים פתוחים ,הסדרת תנועה וכדומה.
 .9קביעת עצים לשימור ,להעתקה ולעקירה בשטח
התכנית.
 .8קביעת אפשרות לשלביות בתכנית לעת הוצאת
היתרי הבניה באישור מהנדס העיר.
 .59קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  521תל אביביפו 95952
טלפון .91-5912199 :קבלת קהל בוועדה המחוזית
בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' בין השעות  .55:99-55:99יש לציין
פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים .העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
רמת השרון ,שד ביאליק  55רמת השרון  55295טלפון:
91-1591928
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
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התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תלאביב
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חדרה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
2989802622
שם התכנית :תוספת שטחי בנייה והוספת קומה
בגוש  99926חלקה 892
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'1929289919 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חד5995 /
שינוי
חד /מק /5995 /ג
שינוי
חד /519 /ג
שינוי
חד /מק /519 /ו
כפיפות
חד /מק /519 /ח
כפיפות
חד2929 /
כפיפות
חד591 /
כפיפות
חד855 /
כפיפות
חד /519 /ה
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חדרה רחוב :הנשיא ויצמן . 2
גושים וחלקות:
גוש ,59919 :מוסדר ,חלקות במלואן.291 :
מטרת התכנית:
 .5תוספת במס' קומות.
 . 2תוספת בשטחי בנייה עיקריים ושרות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת קומה באמצעות חלוקת קומה קרקע
מסחרית גבוהה לשתי קומות והשלמת קומה
חלקית שמינית באגף הצפוני.
 .2תוספת  589.25מ"ר שטחים עיקריים :מ
 2,515.59מ"ר במצב המאושר ל 2,911מ"ר
במצב המוצע .וכן תוספת  291מ"רשטחי שרות
( 58מ''ר עבור תעסוקה בקומה  595 + 5מ''ר עבור
מסחר בקומת גלריה).
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 51/55/2951ובילקוט הפרסומים  ,5512התשעו ,עמוד
 ,5129בתאריך .25/55/2951
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 11981טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חדרה ,הלל יפה  8חדרה
 19599טלפון ,95-9191551 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'2489220994:
שם התכנית :מגרש מבני ציבור וחינוך בקריית מוצקין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1129198951 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ק519 /
שינוי
ק599 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קרית מוצקין – צפון קרית מוצקין
גושים וחלקות:
גוש ,59521 :מוסדר ,חלקי חלקות.599 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחים לצרכי ציבור ע"י שינוי ייעוד ממגורים
למבנים ומוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד ממגורים למבנים ומוסדות ציבור.
ב .קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
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בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11981טלפון:
 .95-9911511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קריות ,הגדוד העברי  5קרית
מוצקין  29555טלפון95-9551285 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :קריות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ק9 /585 /
שם התכנית :ביאליק על הפארק
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :ק5 /525 /
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5259 /
שינוי
ק559 /
שינוי
תמא11 /
כפיפות
תמא /15 /ב1 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא /15 /ב1 /
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא1 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית ביאליק .מדרום לכביש  ,58ממזרח לכביש
עוקף קריות ומצפון לגבעת הרקפות.
גושים וחלקות:
גוש 59219 :חלקות במלואן,11 ,15 ,15 ,19 ,19  2 :
.591 ,591 ,559 ,551 ,559 ,591 ,595 ,518 ,519 ,91
גוש 59218 :חלקות במלואן 15 ,15  28 ,21  5 :
.85  59 ,51
גוש 59218 :חלקי חלקות.81 ,55 ,59 ,12 ,25 ,29 ,2 :
גוש 59512 :חלקי חלקות,58  59 ,59  52 ,59  1 :
.59 ,95 ,18 ,15
גוש 59589 :חלקות במלואן.292  5 :
גוש 59581 :חלקות במלואן 59 ,55  29 ,25  1 :
.591  558 ,559  519 ,515  521 ,529
גוש 59581 :חלקי חלקות,525 525 ,51 52 ,21 22 ,2 :
.559  555 ,511
גוש 59589 :חלקות במלואן.551  5 :
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מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת כ  5119יחידות דיור ,לצורך
הרחבת השטחים לפיתוח בקרית ביאליק ,מצפון
לשכונת גבעת הרקפות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות:
מגורים ד' ,מסחר ומשרדים ,ספורט ונופש ,מבנים
ומוסדות ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,פארק/גן ציבורי,
מתקנים הנדסיים ,דרך מוצעת ,חניון ,שטחים פתוחים.
ב .קביעת מתחמי תכנון והוראות להכנת תכניות
מפורטות בכל מתחם.
ג .קביעת הנחיות לשטחים הציבוריים בהם ניתן
להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית זו.
ד .קביעת זכויות והוראות בנייה ליעודי הקרקע
השונים והנחיות לקבלת היתרי בנייה בתכניות
המפורטות.
ה .קביעת הוראות לטיפול נופי ואקוסטי בסמיכות
לכביש  58ולכביש עוקף קריות (.)22
ו .יצירת מערכת דרכים לשירות השכונה (כולל
מטרונית) ,וחיבורה למערכת הדרכים העירונית,
כולל חיבורה ע"י תכנית משלימה במחוז צפון
(תכנית ג )29119/לשכונת אפק בצפון.
ז .קביעת שלביות ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/98/2955ובילקוט הפרסומים  ,9995התשעד ,עמוד
 ,9259בתאריך .25/98/2955
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 11981טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה קריות ,הגדוד העברי  5קרית
מוצקין  29555טלפון ,95-9551285 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מנשה -אלונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'2499952255:
שם התכנית :תכנית מתאר לקיבוץ ברקאי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שה אלונהד.נ חפר  15951מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס'1159951955 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משח51 /
שינוי
מ115 /
שינוי
מ59 /
שינוי
תמא /15 /ב1 /
כפיפות
תמא5 /52 /
כפיפות
תמא22 /
כפיפות
חפאג /5295 /מ155 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
תמא28 /
כפיפות
תממ9 /
כפיפות
תמא /15 /ב1 /
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא /15 /א55 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ברקאי  התכנית חלה על קיבוץ ברקאי ,הממוקם
בפיתחו הדרום מערבי של ואדי ערה (נחל עירון),
דרומית מערבית למחלף עירון ,המחבר את כביש  9עם
כביש .91
גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 52585 :חלקות במלואן,51 ,55 ,55 ,59 ,8 ,9 ,1 :
.22 ,29 ,58 ,59 ,55 ,59
גוש 52585 :חלקי חלקות.25 ,51 ,52 :
גוש 52211 :חלקי חלקות.29 ,59 :
גוש 52215 :חלקי חלקות.51 ,52 :
גוש 52219 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר מפורטת לכל הקיבוץ :תכנון אזור
המגורים והקהילה ,הרחבת הקיבוץ לאזורי בנייה חדשה
ותכנון מחודש של האזור הציבורי ,הקצאת שטח למבני
משק ,ספורט ,אכסון מלונאי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5חלוקה מחדש של אזור המגורים הקיים למגרשים
לאזורי מגורים ושטחי ציבור.
 .2הגדרת מתחמי בנייה חדשים
 .1הקצאת שטח ייעודי למבני משק.
 .5ביטול דרכים בתחום התכנית.
 .1הקצאת שטחים לפעילות תיירותית
 .9קביעת הנחיות לשטחים פתוחים.
 .5הסדרת התנועה והחניה בכל שטח הקיבוץ.
 .9קביעת הנחיות לבניה ולעיצוב אדריכלי.
 .8קביעת הנחיות לשימור
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11981טלפון:
 .95-9911511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ו.מקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונהד.נ חפר ,15951
טלפון95-9555195 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מנשה -אלונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :מ205 /
שם התכנית :אתר תעסוקה אזורי במתחם גרנות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס' :מ185 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חד5929 /
שינוי
מ99 /
שינוי
מ /191 /חד5591 /
כפיפות
תמא11 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גן שמואל .
מתחם גרנות מדרום לקיבוץ גן שמואל בצמוד לדרך .91
גושים וחלקות:
גוש 59921 :חלקות במלואן.52 ,59  55 :
גוש 59921 :חלקי חלקות.59 ,55 ,59 :
גוש 59925 :חלקות במלואן.29 ,55 :
גוש 59925 :חלקי חלקות.21  25 ,22 ,51 ,59  9 :
גוש 59555 :חלקי חלקות.95 ,51 ,52  98 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעוד מתעשייה חקלאית למסחר ותעשייה
עתירת ידע בחלק משטח התכנית.
ב .הוספת שימושים באזור התעסוקה הקיים עבור
מפעלי גרנות ואחרים והתאמת השימושים
לעקרונות שהותוו בתכנית המתאר המחוזית.
ג .הוספת זכויות בנייה במתחם.
עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת שימושים באתר התעסוקה האזורי.
 הוספת זכויות בנייה.
 קביעת פתרונות גישה וחניה.
 קביעת עקרונות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
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קביעת עקרונות להבטחת מניעת מפגעים ומטרדים
סביבתיים.
קביעת מתחמי תכנון ושלבי ביצוע.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 59/59/2951ובילקוט הפרסומים  ,9958התשעד ,עמוד
 ,551בתאריך .25/59/2951
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
 11981טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ו.מקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונהד.נ חפר  ,15951טלפון:
 ,95-9555195וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מנשה -אלונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'2499895592:
שם התכנית :חריש ,תחנת שאיבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'. 5591 115925 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משח19 /
שינוי
תממ9 /
כפיפות
תמא11 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בשטח החקלאי של קיבוץ מענית מדרום לנחל נרבתא
וממזרח לכביש האזורי 155
גושים וחלקות:
גוש ,9595 :מוסדר ,חלקי חלקות.5 :
מטרת התכנית:
הפיכת שטח קרקע חקלאית לשטח קרקע למתקנים
הנדסיים לטובת תחנת שאיבה לקו ביוב דרומי מאסף
חריש.
עיקרי הוראות התכנית:
הפיכת שטח קרקע חקלאית לשטח קרקע חקלאית
למתקנים הנדסיים .קביעת הוראות וזכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 95/98/2951ובילקוט הפרסומים  ,5995התשעה,
עמוד  ,5595בתאריך .95/99/2951
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה
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 11981טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ו.מקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונהד.נ חפר  ,15951טלפון:
 ,95-9555195וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'2459929926:
שם התכנית :שכונת אלשבסייה בעיר באקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1159999919 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ521 /
שינוי
ענ518 /
שינוי
ענ /במ199 /
שינוי
ענ /מק5591 /
שינוי
ענ /מק512 /
כפיפות
ענ /במ119 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה ,שכונת אלשבסייה באקה
אלג'רביה
גושים וחלקות :מוסדר:
גוש 9519 :חלקי חלקות.95 ,95 ,58 ,59 ,55 :
גוש 9518 :חלקות במלואן.19 :
גוש 9518 :חלקי חלקות,11 ,11 ,15 ,19 ,28 ,29 :
.55 ,15
גוש 9595 :חלקי חלקות.22 ,25 ,29 :
גוש 9592 :חלקות במלואן,8 ,9 ,5 ,9 ,1 ,5 ,1 ,2 ,5 :
,25 ,29 ,58 ,59 ,55 ,59 ,51 ,55 ,51 ,52 ,55 ,59
.11 ,21 ,22
גוש 9592 :חלקי חלקות.12 ,25 ,21 ,25 :
גוש 9591 :חלקי חלקות.59 ,9 ,1 ,5 ,2 ,5 :
גוש 9595 :חלקי חלקות.51 ,5 ,1 :
גוש 9591 :חלקי חלקות.51 ,51 ,55 ,59 :
מטרת התכנית:
 .5יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתחום
התוכנית.
 .2התוויית מערך דרכים ומתן פתרונות נגישות.
 .1הקצאת שטחים לשימושים ציבוריים.
 .5הגדלת זכויות בנייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים ,דרכים,
דרכים משולבות ושבילים.
 .2שינוי ייעוד ממגורים למגורים עם חזית מסחרית,
מגורים ומסחר ,מבני ציבור ,שצ"פים ,דרכי גישה
ודרכים.
 .1שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ומגורים ומסחר.
 .5שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים.
 .1הסדרת בנייה קיימת.
 .9קביעת הסדרי תנועה.
 .5ביטול דרכים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11981טלפון:
 .95-9911511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ,ערערה 19921
טלפון95-9115598 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס'2459898269:
שם התכנית :התוות דרך בשכונת " סטאלין " ג'זיל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'1159292995 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג599 /
שינוי
ג /198 /א
כפיפות
ענ /515 /א /מ155 /
כפיפות
ענ511 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר קרע .
דרך מס'  52צפון מזרח כפר קרה שכונת " סטאלין "
מרחבי תכנון גובלים :גלילית מחוז חיפה.
גושים וחלקות:
גוש ,52559 :מוסדר ,חלקי חלקות.25 ,8 ,5 ,9 :
מטרת התכנית:
התוות דרך מאושרת מעל בית קיים עם היתר בנייה
לפני אישור הדרך
עיקרי הוראות התכנית:
א שינוי ייעוד מחקלאי לדרך
ב שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים א' ו ש.צ.פ
ג ביטול דרך מאושרת
ד רישוי בתים קימיים ברקע התכנית
ה יצרת מעגל תנועה חיוני לרווחת הישוב
ו תוספת יחידות דיור
ז הקלה בקו בניין קידמי
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11981טלפון:
 .95-9911511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ערערה 19921
טלפון95-9115598 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'2459998559:
שם התכנית :חיבור שביל אבן ח'לדון בבאקה אלגרבייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'1159552555 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ /במ199 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באקה אל גרבייה רחוב :אלדרדס .
המקום נמצא בשכנת אלדרדס בצד המערבי של הישוב
ותוחם לבית ספר אבן כלדון גובל מכללת אלקאסמי
שבבאקה.
גושים וחלקות:
גוש ,9591 :מוסדר ,חלקי חלקות.18 :
מטרת התכנית:
 .5יצירת חיבור להולכי רגל בין שביל מאושר מס' 9
לכביש מס'  51מערבית לבית ספר יסודי אבן ח'לדון
בבקה.
 .2תוספת יח"ד אחת למאושר סה"כ יח"ד יהיו  59יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד מגורים א' לשביל.
 .2שינוי ייעוד חניה ציבורית למגורים א' ,למבנים
ומוסדות ציבור ,לשביל ול ש.צ.פ..
 1הגדלת אחוזי בנייה למגורים בתוספת לשטח עיקרי
 599מ"ר ותוספת לשטחי שרות  95מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/52/2955ובילקוט הפרסומים  ,9819התשעה,
עמוד  ,5158בתאריך .91/52/2955
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה 11981
טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה עירון ,עארה ,ערערה  ,19921טלפון:
 ,95-9115598וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב :חיפה ,מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר החלטת ועדה מחוזית לפרסם אישור
תיקון טעות סופר
בעניין תכנית חפ" – 9504/תוספת בניה ושיפור
מערכת הדרכים והשבילים בקרית אליעזר"
תכנית חפ 5581/פורסמה למתן תוקף בי.פ ,5519 .ז'
בחשון התשנ"ז29.59.5889 ,
מקום התכנית :קרית אליעזר ,בשטח הנמצא בצפון
מערב צומת שד' רוטשילד /רח' אלנבי
השטח אליו מתיחס תיקון טעות הסופר :
גוש  59921חלקות  ,11 ,12רח' אלנבי 82 ,82א,85 ,
85א ,89 ,89 ,רח' החותרים 5 ,5א1 ,1 ,א.
פרוט התיקון:
בהוראות תכנית חפ 5581/המאושרת משנת ,5889
קיימים שני סיווגים של מגרשים לבניה למגורים:
 .5אזור מגורים ב' – בו מגרשים פרטיים עם זכויות
בניה שנקבעו באחוזים
 .2אזור מגורים ב' מיוחד – בו שיכונים ציבוריים
שהוראות הבניה נקבעו במ"ר בעבור כל יח"ד.

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

בתשריט התכנית ,חלקות  11 ,12בגוש  59921אשר
נבנו במקור כשיכונים ציבוריים ,סומנו כאזור מגורים ב'
ולא כאזור מגורים ב' מיוחד כיתר השיכונים בשכונה.
הועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה החליטה ביום
 95.55.2951לאשר תיקון טעות סופר בתשריט
התכנית ,ולסווג את חלקות  11 ,12בגוש  59921כאזור
מגורים ב' מיוחד (במקום מגורים ב') .כתוצאה מכך,
יחולו על החלקות הנ"ל כל הוראות התכנית לאזור
מגורים ב' מיוחד ובין היתר:
א .זכויות הבניה בהן יהיו  529מ"ר/יח"ד (במקום
 91%משטח המגרש נטו המותרים באזור מגורים
ב').
ב .גובה המבנים יהיה על פי הבינוי הקיים ועל פי סעיף
 51.2ב' בהוראות תכנית מאושרת חפ.5581 /
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  51חיפה
 11981טלפון .95-9911511 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חיפה ,ביאליק  1חיפה ,טלפון:
 ,95-9119995וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר הכנת תכנית מס'295-9222260 :
שם התכנית :חפ8924/ג'  חלוקה חדשה של
מגרשים בתכנית חפ8924/א' פרסום 52 55
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  55לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הכנת תכנית מס'
195-9111198
איחוד וחלוקה :איחוד חלוקה חדשה ללא הסכמת
בעלים בחלק מתחום התכנית
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
תחום התכנית :מדרום לדרך פרוייד בין כביש מס' 55
לדרך פרוייד
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 59995 :חלקי חלקות.58 ,59 ,55 ,59 :
גוש 59512 :חלקות במלואן,51 ,55 ,51 ,55 ,59 ,2 :
.52 ,59 ,18 ,19 ,11
גוש 59512 :חלקי חלקות,58 ,59 ,52 ,8 ,9 ,5 ,5 ,1 ,5 :
.59 ,51 ,55 ,51 ,55 ,19 ,15 ,15 ,11 ,12 ,15 ,22
גוש 59511 :חלקי חלקות.55 :
מגרשים:
/2955א בהתאם לתכנית /2591א
 2955בהתאם לתכנית /2591א
 5958בהתאם לתכנית /2591א
 5919בהתאם לתכנית /2591א
 5915בהתאם לתכנית /2591א
 5919בהתאם לתכנית /2591א
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מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים של חלק
מהשטח הכלול בתכנית על פי פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה ,כולל שינוי יעוד חלק מהקרקע
ממלונאות למגורים ללא תיגבור זכויות בניה והעברת
זכויות בניה בין מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית:
 5איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים ,של
חלק מהשטח הכלול בתכנית על פי פרק ג' סימן
ז' לחוק התכנון ובניה (מגרשים ,5958-5915
2955 ,5919א' 2955 ,עפ"י תכנית חפ2591/א')
כולל הקצאה מחדש של גבולות מגרשים ,שינוי
יעוד חלק מהקרקע ממרכז מלונאי למגורים
והעברת זכויות בניה בין המגרשים
 2שינוי וקביעת הוראות בניה למגרשים המיועדים
למגורים ולמרכז מלונאי.
 1פרוק בעלות משותפת במגרשים 2955
ו2955א' המיועדים למלונאות תוך הגדרת
זכויות הבניה ,מיקומן ואופן מימושן ע"י בעלי
הזכויות בתחום התכנית.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חפ /5555 /ב
שינוי
חפ /מק /5599 /יב5 /
שינוי
חפ /228 /ה
שינוי
חפ /5599 /יב
שינוי
חפ /228 /י1 /
כפיפות
תמא19 /
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
חפ /מק /5599 /פמ
כפיפות
חפ /מק /5599 /יב5 /
כפיפות
חפ /228 /י
כפיפות
חפ /מק /5599 /גב
כפיפות
חפ /מק /228 /י2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :חיפה רחוב :רבין אסתר . 51
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 52219 :חלקות במלואן.219 ,51 :
גוש 52219 :חלקי חלקות.291 ,11 ,12 :
מטרת התכנית:
הסדרת קומות מסד קיימות כשטח עיקרי תוך מתן
אפשרות לשימוש בקומות אלה כגן ילדים פרטי
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת 521מ"ר שטח עיקרי בקומות מסד קיימות
לשימוש כגן ילדים פרטי.
ב .שינוי מרווח קדמי להסדרת מבנה מעלית ,ושינוי
במרווח צידי מערבי על פי קונטור בנין קיים.
ג .תוספת  2קומות מסד בנוסף ל   2קומות עמודים
מפולשות.
ד .אישור מספר הקומות במבנה בקומה אחת מעל
המותר 1 ,קומות בכל אגף ובנוסף ק.עמודים.
ה .תוספת שטח ל   2מרפסות זיזיות.

תוקף ההודעה יהיה לשנתיים מהפרסום ברשומות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  51חיפה  11981טלפון:
 .95-9911511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה חיפה ,ביאליק  1חיפה טלפון:
95-9119995
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות

בתאריך  59.52.2951החליטה הוועדה לפרסם הודעה
לפי סעיף  55לחוק התו"ב על הכנת תכנית מס'
 ,195-911198חפ/2591/ג וכן לקבוע תנאים בהתאם
לסעיף  59לחוק התו"ב כלהלן:
לא תותר בנייה במגרשים  5919 ,5915 5958ע"פ
תכנית חפ/2591/א מעבר לגובה של  51קומות מס'
יח"ד בכל מבנה יהיה בהתאמה לתכנית שבהכנה.
מתן היתר בניה במגרשים אלו יותנה באישור הוועדה
המקומית לתשריט איחוד וחלוקה  אליו תצורף תכנית
בינוי שתציג את העמדת המבנים המבוקשים  ,ותשריט
החלוקה והבינוי יותאמו לתכנית שבהכנה.
לא יאושר היתר בנייה בתחום השטח המיועד למרכז
מלונאי ע"פ חפ/2591/א מאחר ומתוכנן שינוי בגבול
אתר המרכז המלונאי.

מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
295-9905299
שם התכנית :חפ9959/כט  הסדרת בניה קיימת
ברח אסתר רבין 94
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':
195-9985155
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה 52519
טלפון .99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבניה יבנה ,שד דואני  1יבנה  ,59999טלפון:
 ,99-8511199וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :יבנה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'5959850459:
שם התכנית :יב8/965/א פינוי בינוי רחוב האלון
הארכת תוקף התכנית יב8/965/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 5959258159 :גרסת :הוראות   9תשריט  5
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
יב2 /595 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יבנה רחוב :האקליפטוס.
יישוב :יבנה רחוב :האלון.
שכונת רמות ויצמן
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 1199 :חלקי חלקות.295 ,59 :
גוש 1152 :חלקי חלקות.295 ,588 ,552 ,511 :
גוש 5855 :חלקות במלואן,515 ,525 ,529 ,525  599 :
.555 ,518  519
גוש 5855 :חלקי חלקות.552 ,521 :
גוש 5852 :חלקות במלואן,51 ,55 ,95  99 ,18  12 :
.559 ,551 ,595  85
גוש 5852 :חלקי חלקות.515 :
מטרת התכנית:
שינוי סעיף  25בדבר פקיעת תוקף התכנית בתכנית
יב  2/595/פינוי בינוי מתחם האלון בשכונת רמות
ויצמן ,יבנה
עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  25תוקף התכנית יב 2/595/יוארך ב 5שנים
נוספות מיום כניסת תכנית זו לתוקף .במידה ולא תחל
בנייתן של  19%מיחידות הדיור ויוצאו היתרי בנייה
ל 59%מיח"ד ,לא יהיה תוקף ביחס לתכנית במגרשים
שלא מומשו והזכויות בהם יחזרו להיות על פי המצב
הקיים טרם אישור התכנית יב .2/595/אין בשינוי המוצע
משום שינוי בזכויות על פי תבע מאושרת יב.2/595/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 55/95/2951ובילקוט הפרסומים  ,5955התשעה,
עמוד  ,5529בתאריך .59/95/2951
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מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :כפר סבא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'5949984265:
שם התכנית :כס/6/992/ט מגורים וחזית מסחרית
ויצמן 44
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 5919521995 :גרסת :הוראות   21תשריט  52
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
כס /5 /5 /גג
שינוי
כס9 /591 /
שינוי
כס5 /5 /
שינוי
כס /5 /5 /גג /א
שינוי
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא /21 /א5 /
כפיפות
כס /מק /5 /5 /גג /ג
כפיפות
כס /5 /5 /גל /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר סבא רחוב :ויצמן .11
רחוב ויצמן בסמוך לרחוב בוסל
גושים וחלקות:
גוש ,9529 :מוסדר ,חלקות במלואן.91 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים ובו  55יחידות דיור ,חניה תת
קרקעית וחזית מסחרית תוך שמירה על המשכיות
הארקדה והחזית המסחרית לאורך רחוב ויצמן.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5שינוי ייעוד בהתאם להגדרות מבא"ת מאזור
מסחרי בתכנית כס 9/591/לאזור מגורים ומסחר
 .2קביעת זכויות והוראות בנייה להקמת בנין בן 9
קומות מגורים וחדרי יציאה לגג מעל חזית מסחרית
וארקדה בהמשך לחזית הקיימת ברחוב ,תוך
התווית גבהים ,קווי בניין וחומרי בנייה
 .1קביעת תנאים להיתר בנייה ופיתוח המגרש
 .5קביעת הוראות בדבר בניית מרתף לשתי קומות
חניה תת קרקעית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/52/2955ובילקוט הפרסומים  ,9829התשעה,
עמוד  ,5258בתאריך .19/55/2955
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 52519טלפון .99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,ויצמן  511כפר סבא
 55599טלפון ,98-5958551 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :ראש העין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5929909228:
שם התכנית :מבנה ציבורי ברח' המצפה המצטלב עם
רחוב הלח"י
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5599585992גרסת :הוראות   55תשריט  59
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
אפ2999 /
שינוי
אפ /5 /919 /ב
שינוי
ממ919 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש העין רחוב :המצפה .
שטח לבניני ציבור:
מצפון  :רח' המצפה
מדרום שצ"פ הגובל בכביש  555ובתחנת קידוח מי שתיה.
במזרח מגרש מגורים
במערב שצ"פ
מרחבי תכנון גובלים :דרום השרון.
גושים וחלקות:
גוש ,5259 :מוסדר ,חלקי חלקות.511 :
מטרת התכנית:
 . 5שינוי ייעוד משטח מגורים א' לשב"צ
 .2הוראות בנייה לשב"צ
 .1הפקעת שטח לבנייני ציבור
 .5שינוי ייעוד משצ"פ לדרך
עיקרי הוראות התכנית:
 .5בניית מבנה ציבור רב תכליתי ,קביעת הוראות בינוי:
א .בניית פרגולות
ב .בניית קומת מרתף בקונטור המבנה המוצע
ג .בניית מבנה אחד בלבד במגרש
ד .בניית קומת גלריה
ה .מעלית
 .2שינוי ייעוד ממגורים לשביל
 .1קביעת זיקת הנאה בשצ"פ
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  52519טלפון:
 .99-8599598העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה ראש העין ,שילה  25ראש העין
 59919טלפון91-8995298 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5959945469:
שם התכנית:רח9/24/599/הרחבות דיור רחוב האגוז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5559515199גרסת :הוראות   59תשריט  52
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /במ11 /599 /
שינוי
רח /מק /2999 /ב1 /
כפיפות
רח /2999 /ב9 /
כפיפות
רח /מק /2999 /ג1 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
רח /2999 /ב5 /
כפיפות
רח /2999 /ג2 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :האגוז 29 , 29 , 29 , 25 , 22
קואורדינטה X: 183808
קואורדינטה Y: 644503
גושים וחלקות:
גוש ,1599 :מוסדר ,חלקות במלואן.125 ,129 :
מגרשים:
 5991בהתאם לתכנית רח /במ11 /599 /
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מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה עבור תוספת לדירות קיימות
ותוספת יח"ד בשתי קומות נוספות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת שטחים עיקריים להרחבת דירות קיימות
והקמת דירות חדשות.
 .2הגדלת מספר יח"ד לסה"כ  19יח"ד בתא שטח 5
וסה"כ  12יח"ד בתא שטח .2
 .1הגדלת מספר קומות מקרקע  1 +קומות ל קרקע
 1 +קומות.
 .5תוספת שטחי שירות.
 .1שינוי קווי בנין .קביעת קו בנין עילי למרפסות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  52519טלפון:
 .99-8599598העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות 59552
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס'5959299826:
שם התכנית:רח/299/ב 8/2/ש.ב.צ .ברחוב האימהות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  98לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,5891כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות מופקדת תכנית מפורטת מס':
 5559199219גרסת :הוראות   51תשריט  5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /999 /ב1 /
שינוי
רח /2999 /ב9 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
רח /2999 /ב5 /
כפיפות
רח /מק /2999 /יב
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :האמהות . 2
קואורדינטה X: 181950
קואורדינטה Y: 644275
גושים וחלקות:
גוש ,1595 :מוסדר ,חלקות במלואן.995 :
מגרשים:
 1בהתאם לתכנית רח /999 /ב1 /
מטרת התכנית:
 .5הרחבת התכליות והשימושים בשטח המיועד
למבנים ומוסדות ציבור.
 .2הגדלת שטחים עיקריים ותוספת קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .5בשטח התכנית יותרו השימושים הבאים :בנייני
חינוך ,תרבות ,דת וקהילה.
 .2תוספת  581.9מ"ר בשטחים עיקריים כך שסה"כ
שטחים עיקריים מעל הקרקע יהיו  851.9מ"ר
(599%משטח המגרש) במקום  519מ"ר מותרים.
 .1קביעת שטחי שירות ל 59%משטח המגרש.
 .5הגדלת מספר קומות מקומה אחת ל 5קומות.
 .1שינוי קו בנין אחורי ל 1מ' במקום  9מ'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  599לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  99ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה  52519טלפון:
 .99-8599598העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות 59552
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט  .5898
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
רח /8994 /ב2 /
שם התכנית :תוספת אחוזי בנייה בבניין קיים ללא
שינוי בקווי הבניין ומס' הקומות המותר ,רח' המדע.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :רח /2991 /ב 1 /שהודעה על דבר
הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 95/91/2999
ובילקוט הפרסומים  ,1115התשסו ,עמוד ,1521
בתאריך .19/91/2999
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /2991 /א /ב1 /
שינוי
רח /2991 /ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :המדע .5
גושים וחלקות:
גוש 1981 :חלקות במלואן.521 ,559 :
מגרשים:
 5929-5925בהתאם לתכנית רח /2991 /ב
מטרת התכנית:
 .5הגדלת זכויות הבניה המותרות מ 529%ל.299%
 .2קביעת זכויות והוראות בנייה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 52519טלפון ,99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות
 ,59552כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס':
5959985925
שם התכנית :רח/42/ד96/רחוב משה יתום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' 25515 55595 :שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  22/95/2951ובילקוט
הפרסומים  ,9895התשעה ,עמוד  ,2959בתאריך
.51/95/2951
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /11 /ד
שינוי
רח /מק /2999 /יב
כפיפות
תמא /15 /ב5 /
כפיפות
תמא2 /5 /
כפיפות
תמא /15 /ב1 /
כפיפות
רח /2999 /ב5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :יתום משה מספר 11-18
גושים וחלקות:
גוש ,1911 :מוסדר ,חלקות במלואן.559 :
מטרת התכנית:
 .5שינוי ייעוד החלקה מתעשייה למבנים ומוסדות
ציבור ,תעשיה ודרך.
 .2קביעת זכויות והוראות בנייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .5חלוקת חלקה  559לתא שטח ביעוד תעשייה,
מבנים ומוסדות ציבור ודרך.
 .2קביעת זכויות למבנים ומוסדות ציבור 89% :בנייה
שטח עיקרי ,ב  1קומות.
 .1קביעת שטחי שירות למבנים ומוסדות ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 52519טלפון ,99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות
 ,59552כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רחובות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח /8994 /ב5 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מתעשייה עתירת ידע
למסחר ותעשייה עתירת ידע בפארק ת.מ.ר .רחובות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :רח /2991 /ב5 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /2991 /ב
שינוי
רח /2991 /א /ב1 /
שינוי
רח /מק /2991 /ב1 /
שינוי
רח /מק /2991 /ב9 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :המדע .9
יישוב :רחובות רחוב :פקריס .9
פארק תמר  שני מגרשים המצויים בפארק ת.מ.ר
בצומת הרחובות :המדע ,פקריס ,פלאוט.
גושים וחלקות:
גוש 1981 :חלקות במלואן.581  582 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד למגרשים  5951ו  5959מתעשייה עתירת
ידע למסחר ותעשיה עתירת ידע פרוט שימושים
לתעשייה עתירת ידע ולמסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
המרת זכויות בנייה למגרשים  5951-5959מתעסוקה
למסחר לשימושי בילוי בעלי אפיון לפעילות ערב
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/99/2952ובילקוט הפרסומים  ,9519התשעב,
עמוד  ,1955בתאריך .99/99/2952

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 52519טלפון .99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה רחובות ,ביל"ו  2רחובות
 ,59552וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רעננה
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
רע455 /9 /
שם התכנית :רח' שברץ  80רעננה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :רע 155 /5 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  95/98/2998ובילקוט
הפרסומים  ,9999התשע ,עמוד  ,29בתאריך
.25/98/2998
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רע2999 /
שינוי
רע /282 /5 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רעננה ,רחוב :שברץ  ,28פינת ששת הימים
גושים וחלקות:
גוש ,9195 :חלקי חלקות.185 ,198 ,199 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עיקריים.
תוספת שטחי שירות.
התאמת זכויות הבניה לקיים
עיקרי הוראות התכנית:
 .5תוספת זכויות בנייה כדלקמן:
א .שטחי שירות :בניית  55מחסנים דירתיים
בשטח קומת העמודים המפולשת ,ללא פגיעה
בכמות מקומות החנייה הקיימים בהיתר.
ב .שטחים עיקריים :הגדלת הדירות בקומות א'ד'
(סה"כ  59דירות) על חשבון הלובי הקומתי
הקיים בקומות אלו.
הערה :התכנית אינה כוללת את דירה מס'  55בקומת
הגג ,שנגדה עומדים צווי הריסה בעבור תוספות בנייה
לא חוקיות .לא ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה עבור
דירת הגג מכוחה של תכנית זו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  85רמלה
 52519טלפון ,99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

מקומית לתכנון ולבניה רעננה ,השוק  9רעננה 51995
טלפון ,98-5959159 :כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן
באתר האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מזרח השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
מש998 /9 /2 /
שם התכנית :תכנית מפורטת לחלק ממתחם  8
ימה מערב.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  555לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :מש552 /5 /9 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הצ /במ5992 /5 /9 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :זמר ,שכונת אבוסארה ,מערב ימה
גושים וחלקות:
גוש 9915 :חלקות במלואן.5 :
מגרשים:
 5/5בהתאם לתכנית הצ /במ5992 /5 /9 /
 5/2בהתאם לתכנית הצ /במ5992 /5 /9 /
 5/1בהתאם לתכנית הצ /במ5992 /5 /9 /
מטרת התכנית:
הרחבת אזור מגורים וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים א' ,שצ"פ ,דרך
ושביל.
ב .חלוקה למגרשי בנייה ללא הסכמת הבעלים ,לפי
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
ג .התווית דרך מוצעת ושביל.
ד .שינוי זכויות והוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 52/98/2955ובילקוט הפרסומים  ,9951התשעד ,עמוד
 ,5855בתאריך .99/98/2955
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,85רמלה
 52519טלפון .99-8599598 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון ,רח 521 55
קלנסווה  ,52915טלפון ,98-9595152 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
שי באב"ד
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שאשא שרותי תיירות ( )2000בע"מ

סמילנסקי  ,4נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאב וגיף ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-298426-1
(בפירוק מרצון)

יוגב הובלות משאות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-062846-4

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  ,19.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל שאשא ,מרח'
הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9506716למפרק 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.
גיל שאשא ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.3.2016בשעה  ,10.00במשרדי רואי חשבון
גסר-רשפי ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נורית בן יעקב ,מפרקת

פוקסיה עיצובים בע"מ

אמ אנד ג'י ג'ינס קומפני בע"מ
(ח"פ )51-412760-4

(ח"פ )51-353193-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית רוזן ,מרח' רעות ,12
הוד השרון ,למפרקת החברה.
רונית רוזן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.3.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פלטין ,1
ראשון לציון  ,75653לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון סלבין ,עו"ד ,מפרק

ד.נ .זיו השקעות בע"מ
(ח"פ )51-406427-8

שפיר הנדסה אחזקת כבישים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-425091-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.3.2016בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קובי בני ,עו"ד ,מפרק

סמיכות בע"מ
(ח"פ )51-418538-8

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' ברקת ,12
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק קוכנר ,עו"ד ,מפרק

שפיר מבנים הקמה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-353527-8

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.3.2016בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,11.30אצל המפרקת ,רח' ברקת
 ,12פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,31.3.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
נחום חפצדי  ,5ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן בוזק שטיין ,עו"ד ,מפרקת

שירלי גבע פליישר ,עו"ד ,מפרקת

שפיר הנדסה ( )2001בע"מ

א.עציון ,חשבונאות ויעוץ מס בע"מ

(ח"פ )51-315730-5

(ח"פ )51-135337-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' ברקת
 ,12פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,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  ,3.4.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' החי"ל
 ,31ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן בוזק שטיין ,עו"ד ,מפרקת

עציון ארנון ,מפרק

שפיר הנדסה ופרויקטים ( )1997בע"מ

מאמאסיטה בע"מ

(ח"פ )51-254484-2

(ח"פ )51-500654-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2016בשעה  ,10.30אצל המפרקת ,רח' ברקת
 ,12פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,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  ,3.4.2016בשעה ,13.00במשרדי המפרקת ,רח'
חבצלת השרון  ,56הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן בוזק שטיין ,עו"ד ,מפרקת

רוסיטה ויסברג ,מפרקת

אלדר תעשיות קוסמטיקה בע"מ

בזיקלנד השקעות בע"מ

(ח"פ )51-209752-8

(ח"פ )51-453835-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.3.2016בשעה  ,10.00אצל רו"ח רודד ריינגולד,
רח' היצירה  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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  ,3.4.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חושן ,4
נס ציונה  ,7403758לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כליל עיני ,מפרקת

אלעד ברקן ,מפרק

עתיקות תנכיות בע"מ

גלוביט שיווק ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-268866-4

(ח"פ )51-436922-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

3407

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי לוי ,מרח'
יצחק 14א ,גבעתיים ,טל'  ,050-8821212למפרק החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2016בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' מדינת היהודים  ,89בניין  ,Eקומה  ,9הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אריאל פרנק ,מפרק

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

סטראטג'י ראנר טריידינג בע"מ

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

(ח"פ )51-450055-2
(בפירוק מרצון)

שי לוי ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ערפילית בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2016בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' מדינת היהודים  ,89בניין  ,Eקומה  ,9הרצליה פיתוח ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אריאל פרנק ,מפרק

(ח"פ )51-185729-4

אר ג'י אם יעוץ ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-166060-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2016בשעה  ,11.00במשרד עו"ד צבי מורג ,רח'
בן גוריון  ,34רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל מורן ,מפרק

פרופיל המרינה בע"מ
(ח"פ )51-338875-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.4.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
אוסישקין  ,95רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כרמל לי ,מפרק

איצקו שרותי מוסכים בע"מ
(ח"פ )51-148934-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל דיסנצ'יק,
ממשרד שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן,
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.
אריאל דיסנצ'יק ,עו"ד ,מפרק

קיו .בי .אינובייטיב סולושון בע"מ
(ח"פ )51-508854-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלעד חלפון ,משד'
שאול המלך  ,8בית אמות משפט ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעד חלפון ,עו"ד ,מפרק

פפר הארבעה בע"מ
(ח"פ )51-464018-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,7202א' באדר א' התשע"ו10.2.2016 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון שורץ ,מרח'
הכלנית  ,13אורנית ,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.
שמעון שורץ ,מפרק

סופטג'ט  -סופיסטיקייטד לינגוואל טכנולוג'יז בע"מ
(ח"פ )51-281870-9
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יאסר דיב-מוחסן ,עו"ד ,מפרק

קבוצת לויד בע"מ
(ח"פ )51-401720-1

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2016התקבלה החלטה במניין חוקי
להפסיק את הליך פירוק החברה מרצון ,כתובת החברה :רח'
החרמון  ,23חשמונאים  ,73127טל' .08-9791134
יונה לויד ,דירקטור

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  ,27.1.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר כץ ,מרח'
אריה דולצ'ין  ,5תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

מאני גרף בע"מ
(ח"פ )51-328703-0

הודעה על ביטול פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2015התקבלה החלטה
מיוחדת להפסיק את הליכי פירוק מרצון של החברה ולהסיר
את מינויו של המפרק עידן שגב ,מקיבוץ חמדיה.
עידן שגב ,מפרק

פתוח הרצליה בע"מ

אליעזר כץ ,מפרק

(ח"פ )52-001053-9
(בפירוק מרצון)

א .סיון עורכי דין

הודעה בדבר מינוי מפרקים

(ח"פ )51-340793-2
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה,
(בפירוק מרצון)
שהתכנסה ביום  ,26.1.2016התקבלה החלטה למנות את אהוד
מפרק
ומינוי
הודעה על פירוק מרצון
דה שליט ,מרח' מיכאלסון  ,8ירושלים  ,9370710ואת שמשון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות מרפוגל ,מרח' הכלנית  ,20בית יצחק  ,4292000למפרקי החברה,
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן במקום מפרקי החברה הקודמים מאיר דה שליט ושלום פרץ
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה דורון המנוחים.
שמשון מרפוגל
אהוד דה שליט
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל סיון ,מרח'
מפרקים
		
שמואל תמיר  ,47תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל סיון ,מפרק

מרכז נור אלמערפה
(ע"ר )58-053070-7

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2016התקבלה החלטה לפרק
את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד יאסר דיב-מוחסן,
מרח' הראשי ,ת"ד  ,257טמרה  ,30811טל'  ,07-72343813פקס'
 ,07-72343816נייד  ,053-6662237למפרק העמותה.
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דרך הים נתניה
(ש"מ )55-025909-7

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר השינויים
האלה שחלו בשותפות:
העברת כל זכויותיו ,התחייבויותיו וחובותיו בשותפות של
השותף המוגבל יצחק גלבוע ,מרח' דרך הבאר  ,83כפר ויתקין,
בלא כל תמורה ,לניר גלבוע ,מרח' הרמב"ם  ,13מבשרת ציון;
למען הסר ספק יובהר כי מיום  ,7.12.2015יצחק גלבוע יחדל
להיות שותף מוגבל בשותפות וניר גלבוע יצטרף לשותפות
כשותף מוגבל לכל דבר ועניין במקומו.
		

אילן אברהמי
אסף אופנהיים
מו רשי ח תימ ה ב ש ו תף ה כל ל י
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן-החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר כמפורט
להלן:

שם החייב

מועד אחרון
להגשת
לשכת ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל בה
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
תאריך הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר

כתובת

בן חיים ויצמן

עוזיאל  ,46רמת
גן
הרצל  ,22פתח
תקווה

פומרנצב מריה

אלנבי  ,123תל
אביב  -יפו

תל אביב

בכרמן יבגניה

תל אביב
תל אביב

 22/06/2016 04/05/2016 0197920035לשכת הוצל"פ תל 11:00
אביב ,ויצמן 1
09:00
 23/06/2016 04/05/2016 0199157031לשכת הוצל"פ
ראשון לציון ,דוד
סחרוב 22
 22/06/2016 04/05/2016 0199642333לשכת הוצל"פ תל 09:00
אביב ,ויצמן 1

אליאס אליאס

בן חיל  ,9תל אביב
 -יפו

תל אביב

0199726068

02/05/2016

16/06/2016

עטיה תמר

חטיבת הנגב ,45
באר שבע

תל אביב

0197635100

02/05/2016

16/06/2016

דרורי דביר

מנדלי מוכר
ספרים  ,4רחובות

תל אביב

0199483800

01/05/2016

09/06/2016

כהן סיגלית

תל חי  ,5בת ים

תל אביב

0199934997

07/05/2016

14/07/2016

צדוק ענת

כצנלסון ברל ,55
בת ים

תל אביב

0199074118

07/05/2016

23/06/2016

הרגש רעות

רמ"א  ,8פתח
תקווה

תל אביב

0197601105

07/05/2016

26/06/2016

דיומין אירינה

המעפילים ,3
אשדוד

תל אביב

0197169753

07/05/2016

30/06/2016

יהושוע גולן

ברנדה זאב ,20
פתח תקווה
נחלת צבי ,32
פתח תקווה

תל אביב

0199670332

07/05/2016

29/06/2016

תל אביב

0199673043

07/05/2016

30/06/2016

יפתח דניאל

האסיף  ,1חיפה

תל אביב

0199367405

07/05/2016

30/06/2016

ברוך יעל נטלי

חרמון  ,16יבנה

תל אביב

0198246107

07/05/2016

29/06/2016

טוס רינה

								
1

מיקום הדיון

שעת
הדיון

לשכת הוצל"פ
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לשכת הוצל"פ
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