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מינוי יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין

הודעה בדבר תיאום סכומים

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-

לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2א)( )2ו–(2ג) לחוק שמאי
מקרקעין ,התשס"א ,12001-אני ממנה את דוד שני ,עובד המדינה
הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי ,לחבר וליושב ראש
מועצת שמאי מקרקעין.

אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו( 11975-להלן  -החוק) ,תואם כאמור בסעיף 126
לחוק ,ולפיכך מיום ז' בתמוז התשע"ז ( 1ביולי  )2017הסכום הוא
 308שקלים חדשים.

תוקף המינוי עד יום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר .)2017
י"ח בסיוון התשע"ז ( 12ביוני )2017
(חמ -3-972ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1

כ"ו בתמוז התשע"ז ( 20ביולי )2017
(חמ -3-518ה)1
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .436

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52י"פ התשע"ו ,עמ' .9585

מינוי גורם מפעיל

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין

לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,
התשע"ב2012-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )4לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12011-ולפי המלצת הארגון כהגדרתו בסעיף  1לחוק
האמור ,אני ממנה את חיים מסילתי ,שמאי מקרקעין ,לחבר
במועצת שמאי המקרקעין.

בתוקף סמכותנו לפי סעיף (2א) לחוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב( 12012-להלן -
החוק) ,אנו ממנים בשנית את הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
כגורם מפעיל ,לתקופה של שנה ,או עד שימונה גורם מפעיל
אחר לפי סעיף (2א) לחוק ,לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז בסיוון התשע"ז ( 21ביוני )2017
(חמ -3-972ה)1

א' באב התשע"ז ( 24ביולי )2017
(חמ )3-5483
איוב קרא
שר התקשורת

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-

תוקף המינוי לשלוש שנים.

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .436

1

משה כחלון
שר האוצר

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;286התשע"ז ,עמ' .96

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין

מינוי חברים לוועדת תלונות

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-

לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )3לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12011-אני ממנה את יעקב חי אודיש ,חבר סגל אקדמי
של מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף האמור ,לחבר
במועצת שמאי המקרקעין.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (35א) ו–(ב) לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז ,11977-אני ממנה את:

תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ב בתמוז התשע"ז ( 6ביולי )2017
(חמ -3-972ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .436

( )1עדאור בן–אבא ,פסיכולוג ,עובד משרד הבריאות ,לחבר
בוועדת התלונות ,במקומה של אילה לוי ,2ואת יפית
זלינגר לממלאת מקומו;
( )2עורכת דין הדר רדאה ,עובדת משרד הבריאות ,מקומה של
עורכת דין מיטל לוי גבאי;3
( )3טל לבנה לממלאת מקומה של רחב שגיב ,4נציגת מועצת
הפסיכולוגים בוועדת התלונות.
תוקף המינויים עד יום ט"ו בניסן התשפ"א ( 28במרס .)2021

מינוי חברה במועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )2לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12011-אני ממנה את מירי כהן לחברה במועצת שמאי
מקרקעין.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ז בסיוון התשע"ז ( 21ביוני )2017
(חמ -3-400ה)3
1
2

כ"ז באייר התשע"ז ( 23במאי )2017
(חמ -3-972ה)1

3
4

משה כחלון
שר האוצר
1

מינוי ועדת תלונות 5יתוקן לפי זה.

5

יעקב ליצמן
שר הבריאות
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;158התשס"ה ,עמ' .468
י"פ התשע"ו ,עמ' .6023
י"פ התשע"ו ,עמ' .6023
י"פ התשע"ו ,עמ' .6023
י"פ התשע"ו ,עמ' .6023

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
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ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם

דקל אשרף

יוסף חיים אגם

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-

יוסף שדה

יאיר בר לב

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני מודיע כי רביב מלאכי ,מונה למפקח
כללי על כוח אדם.

אשר יוסף.
תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31
בדצמבר  )2017וכל עוד המורשים משמשים במשרתם האמורה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום י"ג בטבת התשע"ח
( 31בדצמבר  ,)2017או מיום מינוי חדש של מפקח כללי על כוח
אדם לפי החוק האמור ,לפי המוקדם מביניהם.

כ"ו בשבט התשע"ז ( 22בפברואר )2017
		
(חמ )3-1385
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
		

ט"ו בתמוז התשע"ז ( 9ביולי )2017
חיים כץ
(חמ )3-81
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1313
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה1965-

מינוי ממוני הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הגנת הסביבה (סמכויות
פיקוח ואכיפה) ,התשע"א ,12011-אני ממנה את עובדי המשרד
להגנת הסביבה המפורטים להלן ,לממוני הגנת הסביבה לעניין
החוקים המנויים בתוספת השנייה:

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את מירב אבירן ,למפקחת מחוזית
באגף מש"ה ,במחוז תל אביב והמרכז ,לעניין החוק האמור.
י"ח באייר התשע"ז ( 14במאי )2017
חיים כץ
(חמ )3-2056
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;48התשנ"ג ,עמ' .129

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות1926 ,

אורי מלכה

הלל עזרן

חנוך סולימאן
צחי קופר

עזי לינדנר

דניאל מטמון

ניב פלס

אסף רון

יצחק שבח

טבי כרכום

אורי ישעיהו

אוהד אביטל

ליאל אלישע

הילה כהן.

ג' בתמוז התשע"ז ( 27ביוני )2017
זאב אלקין
		
(חמ )3-5266
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;738התשע"ו ,עמ' .567

ביטול מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני מבטל את מינויה 3של אורית שבתאי פרנק,
לממונה על הגבייה בעיריית תל–אביב-יפו ,לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג 41992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין.
ב' בתמוז התשע"ז ( 26ביוני )2017
		
(חמ -3-18ה)1

דוד עבדי

מאיר אורבך

1

בתיה פלד

אלון טשלה

2

יניב צייגר

אילן שיפמן

זיו בירמן

עזרא חדד

3
4

מרדכי כהן
המנהל הכללי
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
י"פ התשע"ג ,עמ' .952
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

ביטול מינוי ממונה על הגבייה

עידן ידיד ווסרמן עודד שני
עודד נחמיה

יצחק שריקי

לפי פקודת המסים (גבייה)

אברהם לינקולן

אהוד יונה

מרום שליו

אהוד אביטבול

יואב סופר

שניר אבלס

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני מבטל את מינויו 3של אלון שרף ,לממונה
על הגבייה בעיריית תל–אביב-יפו ,לצורך גבייה לפי סעיף 70

אורן ציון

ישי בן ציון

1

1
2

1

יורם מנליס

תמר יגר

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונים משמשים בתפקידם
במשרד להגנת הסביבה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
הפקודה:
צור לביא

אורי שלום

שגיא גבריאל

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600התשע"ב ,עמ' .130

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

3

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
י"פ התש"ע ,עמ' .2140
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לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הרשות המקומית,
וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין בשל עבירות
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) ,לחוק סדר הדין הפלילי
(נוסח משולב) ,התשמ"ב ,51982-המגיעים לרשות המקומית על
פי כל דין.
ב' בתמוז התשע"ז ( 26ביוני )2017
(חמ -3-18ה)1
		
			
4
5

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  10,040 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  50,200 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק -
(א) ליחיד  5,020 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  25,100 -שקלים חדשים;

מרדכי כהן
המנהל הכללי

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

מינוי ועדת בחינה
לפי תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי),
התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הרופאים הווטרינרים
(בחינת רישוי) ,התשנ"א ,11991-אני ממנה ועדת בחינה בהרכב
שלהלן:
נציגי המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים
בישראל:
( )1ד"ר גלעד שגב; ממלא מקומו ד"ר שמואל ברוקשטיין;
( )2ד"ר יהונתן אבן צור; ממלא מקומו ד"ר דרור דגן;
נציגי בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט באוניברסיטה
העברית:
( )3ד"ר ערן לביא; ממלא מקומו ד"ר טל רז;
( )4ד"ר אמיר שטיינמן; ממלאת מקומו ד"ר דליה ברלין;
נציג מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד
החקלאות:

( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  2,010 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  5,020 -שקלים חדשים.
י"ז בתמוז התשע"ז ( 11ביולי )2017
(חמ )3-5506
			

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ד בסיוון התשע"ז
( 8ביוני  ,)2017בתיקי בד"א  129/16ו– ,131/16החליט להטיל על
סמיר מרעי ,רישיון מס'  ,29462עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים בניכוי שלושה
חודשי השעיה שכבר רוצו.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה שכבר רוצתה ,מיום י"ד
בסיוון התשע"ז ( 8ביוני  )2017עד יום ל' באדר א' התשע"ט (7
במרס .)2019
י"ז בסיוון התשע"ז ( 11ביוני )2017
(חמ )3-94

( )5ד"ר נדב דוידוביץ; ממלא מקומו ד"ר תמיר גושן.
ד"ר גלעד שגב יכהן כיושב ראש הוועדה.

1

מינוי הוועדה הקודם  -בטל.2
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-855
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

ק"ת התשנ"א ,עמ' .1235
י"פ התשע"א ,עמ' .5964

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (40ג) לחוק הסדרת העיסוק
בהדברה תברואית ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת המדד
שפורסם בדצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור בסעיף  34לחוק,
והם כלהלן:
1

יצחק בן–דוד
המנהל

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום י"ג בסיוון
התשע"ז ( 7ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,006/2010החליט להטיל
על יונתן רבינוביץ ,רישיון מס'  ,17086עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של תשע שנים.
תוקף ההשעיה מיום י"ג בסיוון התשע"ז ( 7ביוני  )2017עד
יום כ"א בסיוון התשפ"ו ( 6ביוני .)2026
כ"ה בסיוון התשע"ז ( 19ביוני )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

ס"ח התשע"ו ,עמ' .548
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ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ט בסיוון
התשע"ז ( 13ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,013/2017החליט
להטיל על איתי הירש ,רישיון מס'  ,30268עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ח באייר התשע"ז
( 14במאי  ,)2017בתיק בד"מ  ,021/2016החליט להטיל על
גובראן מכלוף ,רישין מס'  ,70142עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בסיוון התשע"ז ( 13ביוני )2017
עד יום ז' בסיוון התשפ"ז ( 12ביוני .)2027

תוקף ההשעיה מיום כ"א בסיוון התשע"ז ( 15ביוני )2017
עד יום כ"ד בתשרי התשע"ח ( 14באוקטובר .)2017

י"ט בסיוון התשע"ז ( 13ביוני )2017
(חמ )3-94

כ"א בסיוון התשע"ז ( 15ביוני )2017
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

1

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ב) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ו בסיוון
התשע"ז ( 20ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,054/2017החליט להטיל
על רועי בר ,רישיון מס'  ,13156עונש של השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין ,מיום כ"ו בסיוון התשע"ז (20
ביוני  )2017ועד לפסק דין חלוט בעניין מושא כתב האישום.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין דרום ,בשבתו ביום ז' באייר התשע"ז
( 3במאי  ,)2017בתיק בד"מ  ,030/2014החליט להטיל על
שלמה סויסה ,רישיון מס'  ,41445עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה עשר חודשים
במצטבר לעונש השעיה קיים.

כ"ו בסיוון התשע"ז ( 20ביוני )2017
(חמ )3-94

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום כ"ג בתמוז
התש"ף ( 15ביולי  )2020עד יום ח' בחשוון התשפ"ב ( 14באוקטובר
.)2021

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

הודעה בדבר השעיית חבר

י' בסיוון התשע"ז ( 4ביוני )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ט בסיוון
התשע"ז ( 13ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,016/2017החליט
להטיל על איתי הירש ,רישיון מס'  ,30268עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה
חודשים במצטבר לעונש השעיה קיים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום ח' בסיוון
התשפ"ז ( 13ביוני  )2027עד יום כ"ט בסיוון התשפ"ט (12
ביוני .)2029
כ"ה בסיוון התשע"ז ( 19ביוני )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

הודעה בדבר ביטול עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ח בסיוון התשע"ז
( 12ביוני  ,)2017בתיקי בד"א  116/16ו– ,120/16החליט לבטל את
פסק הדין בתיק בד"מ  17/16ואת עונש ההשעיה שהוטל על
סרחאן עאסלה ,רישיון מס' .45200
בהתאם לאמור לעיל ,השעייתו תסתיים ביום ו' בסיוון
התשפ"א ( 17במאי ( )2021עונש שהוטל עליו בתיק בד"א .)52/16
י"ט בסיוון התשע"ז ( 13ביוני )2017
(חמ )3-94
1

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662
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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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,9/1213/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3192מוסרת 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.

.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 בייליס ,גוש  ,6376ח"ח
 ,122בשטח של  52מ"ר ,הייעוד :דרך; רחוב אורלוב ,ח"ח
 ,123בשטח של  237מ"ר ,הייעוד :דרך.

י"ז בתמוז התשע"ז ( 11ביולי )2017
(חמ )3-2
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג/במ,139/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4139
התשנ"ג ,עמ'  ,4123מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לשימוש
משולב מבני ציבור/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 במגדל העמק ,רח' תדהר ,ששטחה  7,400מ"ר,
המזוהה כגוש ( 17697גוש ישן  ,)17448חלקה ( 9לשעבר ח"ח
.)95 ,71 ,70 ,69 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 ,56

ג' בתמוז התשע"ז ( 27ביוני )2017
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

.4

תיאור הקרקע -

.4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -

גוש

חלקה
רשומה

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -

בשלמות/
חלקית

השטח
המיועד
להפקעה
(מ"ר)

גוש

חלקה
רשומה

בשלמות/
חלקית

השטח
המיועד
להפקעה
(מ"ר)

( 21090גוש  43( 5לשעבר)
ישן )18382

חלקית

440

( 21065גוש ( 5לשעבר )19
ישן )18378

חלקית

259

( 21065גוש ( 5לשעבר
ישן  )18378ח"ח )19

חלקית

173

( 21065גוש ( 7לשעבר )19
ישן )18378

חלקית

358

( 21065גוש ( 8לשעבר )19
ישן )18378

חלקית

130

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

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

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
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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.4

תיאור הקרקע -

.4

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא -

גוש

חלקה
רשומה

בשלמות/
חלקית

השטח
המיועד
להפקעה
(מ"ר)

( 21090גוש ( 5לשעבר )43
ישן )18382

חלקית

1,413

( 21065גוש ( 5לשעבר )19
ישן )18378

חלקית

172

( 21065גוש ( 7לשעבר )19
ישן )18378

חלקית

55

הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
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 במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065גוש ישן
 ,)18378חלקי רשומה ( 8לשעבר  ,)19השטח המיועד
להפקעה 395 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

חטיבת קרקע במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065גוש ישן
 ,)18378חלקי חלקה רשומה ( 7לשעבר  ,)19השטח המיועד
להפקעה 1,480 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,15434/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5633
התשס"ז ,עמ'  ,1787מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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 במעלות תרשיחא ,גוש ( 21065גוש ישן
 ,)18378חלקי רשומה ( 30לשעבר  ,)18השטח המיועד
להפקעה 1,150 :מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ו באייר התשע"ז ( 22במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  15בשלמותה ,השטח המיועד להפקעה 487 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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 במעלות ,גוש ( 18776גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  4בשלמותה ,השטח המיועד להפקעה 877 :מ"ר;
הייעוד :שטח לבנייני ציבור.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.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 במעלות ,גוש ( 18734גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  12בשלמותה ,השטח המיועד להפקעה 825 :מ"ר;
היעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
את
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  20בשלמותה ,השטח המיועד להפקעה 162 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
		
(חמ )3-2

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

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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 במעלות ,גוש ( 18776גוש ישן  ,)18383חלקי
חלקה רשומה  ,1השטח המיועד להפקעה 4,063 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  9בשלמותה ,השטח המיועד להפקעה 548 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 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

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

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
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 במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  1בשלמות ,השטח המיועד להפקעה 1,438 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
__________

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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.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 במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקי
חלקה רשומה  ,30השטח המיועד להפקעה 900 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

.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 במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  24בשלמות ,השטח המיועד להפקעה 389 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

.4

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,8562/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4352
התשנ"ו ,עמ'  ,581מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,2020/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.2

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

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18778גוש ישן  ,)18383חלקה
רשומה  11חלקית ,השטח המיועד להפקעה 750 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18779גוש ישן  ,)18431חלקה
רשומה  22בשלמותה; השטח המיועד להפקעה 43 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2295
התשל"ו ,עמ'  ,816מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח (או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה).

תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
שלמה בוחבוט
		
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

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

.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 -

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,8562/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4352התשנ"ו ,עמ'
 ,581מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלות
תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

.2

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

חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18734גוש ישן  ,)18383חלקי
חלקה רשומה  ,10השטח המיועד להפקעה 2,959 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-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.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18779גוש ישן  ,)18431חלקה
רשומה  6בשלמותה; השטח המיועד להפקעה 2,124 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
		
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,2020/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2
שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8562/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4352
התשנ"ו ,עמ'  ,581מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלות תרשיחא (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

הודעה 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' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים ,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  ,7399התשע"ו ,עמ'  ,1469תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע במעלות ,גוש ( 18779גוש ישן  ,)18431חלקה
רשומה  15בשלמותה; השטח המיועד להפקעה 521 :מ"ר;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,רח' מעלה יצחק  ,29נצרת עילית
 ,1753005טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא ,רח' האורנים  ,1מעלות
תרשיחא  ,24952טל'  ,04-9973630וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

(חמ )3-4

י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-2

__________

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שלמה בוחבוט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא

חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  563מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6160חלקה .683
כ"ז בסיוון התשע"ז ( 21ביוני )2017
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

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

הודעה לפי סעיף 19
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' גב,586/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7320
התשע"ו ,עמ'  ,9035מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים ,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  ,7352התשע"ו ,עמ'  ,10280תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגבעתיים ,המזוהה כגוש - 6168

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'
פת ,12/1232/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3565התשמ"ח ,עמ'  ,2600מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,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–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4538התשנ"ז ,עמ'  ,4075תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6353ח"ח  ,19בשטח של
 580מ"ר ,לדרך  +שצ"פ.

ששטחה  1,077מ"ר ,חלקה ;426

ג' בתמוז התשע"ז ( 27ביוני )2017

ששטחה  2,393מ"ר ,חלקה .530

(חמ )3-4

כ"ז בסיוון התשע"ז ( 21ביוני )2017
(חמ )3-4
__________

רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

8185

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/163/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5913
התשס"ט ,עמ'  ,2286מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,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  ,6372התשע"ב ,עמ'  ,2418תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.1

.2

תיאור הקרקע -

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ167/1-1/ה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5935התשס"ט ,עמ'  ,3109מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
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
 ,7497התשע"ז ,עמ'  ,5620תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית אבן יהודה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3696ח"ח ,127
בשטח של  171מ"ר.

.2

תיאור הקרקע -

כ"ח בסיוון התשע"ז ( 22ביוני )2017

ט"ו בתמוז התשע"ז ( 10ביוני )2017

(חמ )3-4
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

__________

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,155/1-4/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4942התשס"א ,עמ' ( 845להלן  -התכנית),
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים,
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
 ,5055התשס"ב ,עמ'  ,1486תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של הרשות המקומית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקדימה-צורן ,גוש  ,7815ח"ח ,138 ,136-131
 139בשטח של  2,047מ"ר; הייעוד :דרך ודרך משולבת לפי
המסומן בתשריט התכנית.

י"ח בסיוון התשע"ז ( 12ביוני )2017
(חמ )3-4
__________

דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע באבן יהודה ,המזוהה כגוש  ,8016ח"ח ;1
הייעוד :הרחבת דרך.
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 42153-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרדכי מתן ובניו בע"מ ,ח"פ
.51-472429-3
והמבקשים :נאל אשמר ,אסחאק ויתאווי ,יונס יגמור,
מוסטפא אשמר ,אבראהים אבו טיר ,ע"י ב"כ עו"ד נסאר מסיס,
מרח' צלאח א–דין  ,15ירושלים ,טל' .02-6286608
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.9.2017בשעה .10.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נסאר מסיס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 32783-06-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלסט-כם בע"מ ,ח"פ .51-341170-2
והמבקש :אדיב מנצור ,ע"י ב"כ עו"ד חסן אעלימי ,מרח'
אבו בכר אלסדיק ,ת"ד  ,421כפר קרע  ,30075טל' ,04-6357679
פקס' .04-6354605
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.9.2017בשעה .13.20
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

והמבקש :רונן מזרחי ,ע"י ב"כ עו"ד דורון נור ,מרח' מנחם בגין
 ,90ת"ד  ,51266תל אביב ,טל'  ,03-5290924פקס' .077-4703383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.10.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.24.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון נור ,עו"ד
בא כוח המבקש

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חסן אעלימי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 64218-06-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ים באופנה ( )2010בע"מ ,ח"פ
,51-450327-5

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 60902-06-17

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר הראל ,מרח'
ויצמן  ,4תל אביב  ,64239טל'  ,073-2160132פקס' .073-2160133

ובעניין פירוק חברת י.מ .בורגרס בר בע"מ ,ח"פ
.51-464517-5

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.9.2017בשעה .8.30

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקש ,Gebremichael Habtom :ע"י ב"כ עו"ד אברהם
סרוסי ו/או עו"ד קובי פנחס ,מרח' קרליבך  ,12תל אביב .6473001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.9.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .23.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר הראל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20062-07-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מילה  -ועידות וגיוס חסויות בע"מ,
ח"פ ,51-176977-0

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 55217-06-17

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד ערן לביא ,משד'
רוטשילד  ,134תל אביב .6527210

ובעניין פירוק חברת סקי מים בכבלים בע"מ ,ח"פ
.51-261898-4

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,
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בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.9.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .19.9.2017

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.10.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .20.9.2017
ערן לביא ,עו"ד
בא כוח המבקש

אלון הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48780-06-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טי-פול בע"מ ,ח"פ .51-150931-7

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29465-07-17

והמבקש :סאלם עיאשי ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
מת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס' .04-9880923

ובעניין פירוק חברת אלעד שרותי רכב בע"מ ,ח"פ
.51-450639-3

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.10.2017בשעה .9.00

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים :עיני ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ניסן זכריה ,מרח'
ההסתדרות  ,54ת"ד  ,22חולון .58100
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.10.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.23.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ניסן זכריה ,עו"ד
בא כוח המבקשים

וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48832-06-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת אנתמאא ,ע"ר .58-040991-0

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40221-07-17

והמבקשת :נור פואז ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
מת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס' .04-9880923

ובעניין פירוק חברת ניורו סקיור מסג'ינג בע"מ ,ח"פ
.51-513398-1

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.10.2017בשעה .9.00

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.10.2017בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .23.9.2017

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש

דורית לוי טילר ,עו"ד
המפרקת הזמנית
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 42775-07-17

פר"ק 50659-06-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת ש.מ .בצפון בע"מ ,ח"פ .51-400219-5

ובעניין פירוק חברת דרך הסושי בע"מ ,ח"פ .51-496187-9

והמבקשת :מרלין סנעאללה ,ע"י ב"כ עו"ד נזאר בכרי ,מרח'
ההגנה  ,3/2ת"ד  ,20105כרמיאל  ,2199375טלפקס' .074-7049650

והמבקש :כורדג'י ,ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט ,מרח' קרן היסוד
 ,45קריית ביאליק  ,2721315טל'  ,04-8400040פקס' .04-8752525

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.9.2017בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.10.2017בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.8.2017

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .19.9.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב מאיוסט ,עו"ד
בא כוח המבקש

נזאר בכר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 44057-12-16

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27373-07-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נץ  2ביטחון בע"מ ,ח"פ ,51-384051-2

ובעניין פירוק חברת טכנולוגיות אביב בגליל בע"מ ,ח"פ
( 51-452189-7בפירוק זמני),

והמבקש :ולרי סולימנוב ,ע"י ב"כ עו"ד אירנה שפירו ,מרח'
החשמל  ,18תל אביב.

והמבקשת :עו"ד דורית לוי טילר כנאמנת בהקפאת
הליכים בתיק פר"ק  ,30323-05-17ע"י ב"כ עו"ד מור
נרדיה ו/או ליאור הר-צבי ו/או רן ברא"ז ו/או עידן מליחי
ו/או מורן אביב ו/או אלעד חרלופסקי ו/או טופז קניג ו/או יהונתן
מונרוב ו/או קטי בורקיס ,ממשרד עורכי דין לוי טילר ושות',
רח' אבן גבירול  ,124תל אביב  ,6203854טל'  ,03-5272164פקס'
.03-5272166

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.9.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.9.2017בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.10.2017בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.26.8.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אירנה שפירו ,עו"ד
באת כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 40608-04-17

פר"ק 26584-07-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת ויבראר בע"מ ,ח"פ ,51-343593-3
מרח' החלמונית  ,12ראשון לציון,

ובעניין פירוק חברת פורטו בלו בע"מ ,ח"פ ,51-359104-0
מרח' הרצל  ,163רחובות,

והמבקשים .1 :פתחאללה מוצטפא אל ברי .2 .עבד אלפתאח
אל ברי .3 .פתחי מוצטפא אל ברי ,ע"י ב"כ עו"ד עקל ואיל ואח',
ת"ד  ,560כפר ערערה  ,30026טל'  ,04-6356066פקס' ,04-6357178
נייד .050-8439165

והמבקשת :חנה אמנו ,ע"י ב"כ עו"ד שי שרון אידגה,
מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון  ,75658טל'  ,03-6040049פקס'
.03-6040087

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.9.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .19.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.10.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .9.10.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי שרון אידגה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

עקל ואיל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33859-07-17

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 33355-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אשבד  -נכסים בע"מ ,ח"פ ,51-169293-1
והמבקשת :ל.נ.ה נכסים והשקעות בע"מ ,ח"פ 51-169301-2
(בפירוק) ,באמצעות המפרק רו"ח חיים קמיל ו/או ע"י עמית לדרמן
ו/או עו"ד סמיון קידר ואח' ,ממשרד ד"ר שלמה נס ושות' ,מרח'
דרך מנחם  ,7רמת גן  ,5268102טל'  ,03-6114455פקס' .03-6133343
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.10.2017בשעה .9.00

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת זוג אופניים בע"מ ,ח"פ ,51-392556-0
והמבקש :אברהם זינגר ,ע"י ב"כ עו"ד עובדיה יוסף ,מרח'
טשרניחובסקי  ,16כפר סבא.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.10.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.10.2017

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף עובדיה ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סמיון קידר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 56327-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קפה דימונה  2011בע"מ ,ח"פ
 ,51-468503-1מרח' ירמיה  ,40דימונה.
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ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

והמבקשים :משה חדד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ינון הדאיה ו/או
ישי מדלסי ,בכתובת :מיני סנטר  ,14ת"ד  ,1764דימונה.

עו"ד בלפור קויתי ,רח' הפלמ"ח  ,75באר שבע ,טל' ,08-6270074
פקס' .08-6272363

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.10.2017בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.10.2017בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.10.2017

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביעד בן אולד ,עו"ד
בא כוח המבקש

ישי מדלסי ,עו"ד ינון הדאיה ,עו"ד
באי כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 10660-07-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אפדון נטוורקס בע"מ ,ח"פ ,51-442617-0
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון,
מרח' כנרת ( 5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,)4בני ברק  ,5126237טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.9.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .31.8.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .24.8.2017
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 23754-07-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קרייטק בע"מ ,ח"פ ,51-274317-0
והמבקש :בוריס מנין ,ע"י ב"כ עו"ד רפאל קיויתי ו/או
אוסנת קויתי ו/או אביעד בן אולד ו/או לובה סטביסקי ,ממשרד

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0059956
שם התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ,ושינוי קווי בנין
ללא הגדלת זכויות בנייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'( 101-0059956 :גרסת
הוראות ,21 :גרסת תשריט.)16 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית/כחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
62
ביטול
6671
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית חנינה רחוב :בית חנינא החדשה.
קואורדינטת X: 220710
קואורדינטת Y: 638740
גושים וחלקות:
גוש( 30612 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 161 ,164
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קווי בניין ,ללא הגדלת זכויות
בנייה מאושרות ,וקביעת בינוי למגורים בבית חנינה ירושלים.

8191

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי אזור מגורים  1מיוחד למגורים ושביל.
 .2קביעת בינוי  7-5בניני מגורים בהתאם לנספח הבינוי.
 .3שינוי קווי בניין מאושרות ,ללא הגדלת זכויות הבנייה
המאושרות בתכנית .6671
 .4קביעת מס' יח"ד בתא שטח מס'  1ל 4 -יח"ד.
בתא שטח מס'  2ל 4 -יח"ד.
בתא שטח מס'  3ל 6 -יח"ד.
בתא שטח מס'  4ל 6 -יח"ד.
בתא שטח מס'  5ל 15 -יח"ד.
 .5קביעת שטחי הבנייה המרביים בכל אחד מתאי השטח
המיועדים לבנייה ללא הגדלת שטחי הבנייה המאושרים
בתכנית .6671
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.
 .8קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה.
 .9קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה.
 .10הרחבת מעבר הציבורי עם זכות מעבר לרכב ,המאושר
בתכנית מס'  ,6671באמצעות השביל המוצע בתא שטח
מס' .102
 .11קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0064352
שם התכנית :הקמת אגף חדש בבית ספר פרייר,
בית חנינה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0064352גרסת הוראות 15 :גרסת תשריט.)10 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
62
החלפה
במ 3458 /א'
שינוי

8 192

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית חנינה רחוב :טאהה חוסיין
קואורדינטת X: 221500
קואורדינטת Y: 638350
גושים וחלקות:
גוש( 30607 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן ,111 ,124 ,137
149 ,59
מטרת התכנית:
הקמת אגף חדש (בניין מס'  )2ותוספת בנייה בבניין מס'  ,1לשם
הרחבת בית ספר "פרייר" ,בית חנינה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד קרקע משטח למוסד פרטי לבנים למבנים
ומוסדות ציבור לחינוך.
ב .קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת בית ספר "פרייר",
כמפורט להלן:
 .1קביעת בינוי לתוספת אגף חדש (בניין מס'  ,)2בחלקו
המערבי של תא שטח מס'  ,1בן  3קומות מעל קומת
חניה ,לשם תוספת כיתות לימוד ומגרש ספורט,
בהתאם לנספח הבינוי.
 .2קביעת בינוי לתוספת בנייה במפלסים  2-ו– 1-של
הבניין מס'  ,1לשם תוספת בריכה וכיתות לימוד
לשימוש בית הספר ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת בינוי להקמת שומר (בניין מס'  )3וחדר חשמל
(בניין מס'  )4בחלקו המזרחי של תא שטח מס' ,1
בהתאם לנספח הבינוי.
ג .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
ד .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל– 15768.55מ"ר ,מתוכם
 11847.40מ"ר שטחים עיקריים ו– 3921.15שטחי שירות.
ה .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן בנייה.
ז .קביעת הוראות בגין מבנה/גדר/מדרגות להריסה.
ח .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
ט .קביעת הוראות בגין הקמת חדר שנאים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים  7330עמ'
 ,9406בתאריך .30.8.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0332841
שם התכנית :תוספת יח"ד ע"י פיצול דירה
לשתי יח"ד ,רח' בר גיורא  ,24ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
( 101-0332841גרסת הוראות 12 :גרסת תשריט.)7 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מרחב תכנון מקומי בית שמש

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
12072
שינוי
כפיפות  5166ב'
החלפה
62
מק 5022 /א'
כפיפות

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית
מפורטת מס' 102-0182444

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :מקור ברוך רחוב :בר גיורא 24
קואורדינטת X: 220060
קואורדינטת Y: 632965
גושים וחלקות:
גוש( 30078 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 141
מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ע"י פיצול דירה קיימת לשתי יחידות דיור ותוספת
מדרגות ומעלית ,בר גיורא  ,24ירושלים.

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בית שמש מופקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית מפורטת
הנקראת תכנית מס' 102-0182444
המהווה שינוי לתכנית מס'
מי/במ 853/גרסה  25להוראות התכנית ו 18-לתשריט.
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :שכ' ב' ,רמת בית שמש ,רח' רבי יהודה הנשיא 13-17
ורח' רשב"ג .2-6
גושים וחלקות:
גוש  5942חלקה .12
השטח בין קואורדינאטה רוחב 199270
וקואורדינאטה אורך .626350

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ב'  3לאזור מגורים ב'.
ב .התרת שינויים בבינוי המאושר בשטח עפ"י תכנית מס'
 ,12072כמפורט להלן:
 .1התרת פיצול יחידת דיור אחת מאושרת בשתי הקומות
העליונות של הבנין ,לשתי יחידות דיור (יחידת דיור
אחת בכל קומה כאמור) ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .2קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומה העליונה של
הבנין ,לשם הרחבת יחידת הדיור בקומה זו ,בהתאם
לנספח הבינוי.
 .3קביעת הוראות להריסת מדרגות חיצוניות קיימות
וקביעת בינוי להקמת מדרגות חיצוניות חדשות
במקומן ולהקמת מעליות לבנין ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .4ביטול גג הרעפים המאושר לבנין עפ"י תכנית ,12072
וקביעת בינוי להקמת גג שטוח ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .5שינוי מפלסי הבינוי המאושרים בתכנית מס' 12072
בכל קומות הבנין ,וקביעתם מחדש ,בהתאם לנספח
הבינוי.
ג .תיקון שטחי הבנייה המאושרים עפ"י תב"ע ,12072
והגדלתם ל– 356.22מ"ר ,מתוכם  337.67מ"ר שטחים
עיקריים ,ו– 18.55מ"ר שטחי שירות.
ד .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים ,לתוספות הבנייה,
כאמור.
ה .הגדלת מס' יח"ד המירבי מ 3 -יח"ד ל 4 -יח"ד.
ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור/עקירה.
ח .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המתאמת את כל
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים  7484עמ'
 ,5041בתאריך .6.4.17

מרחב תכנון מקומי בית שמש

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית
 .1שינוי במערך יעודי קרקע מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרי
(יעוד שאינו לפי מבא"ת) לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרי.
 .2קביעת בינוי כמסומן בתשריט.
 .3הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל– 10300מ"ר שטח (מתוכם
 6468מ"ר שטח עיקרי למגורים ו– 2802מ"ר שטח שרות
למגורים ו– 1030מ"ר שטח עיקרי למסחר)
 .4קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה.
 .5קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6תוספת קומה וקביעת שיא גגות.
 .7הריסת מבנים ע"פ סימון בנספח הבינוי.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
המתנגדים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ,נחל שורק ,8
רמת בית שמש טלפון ,02-9900778 :העתק להתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים רח'
שלומציון המלכה  1ירושלים טלפון . 02-6290222 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית
מפורטת מס' 102-0485805
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בית שמש מופקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית מפורטת
הנקראת תכנית מס' 102-0485805
המהווה שינוי לתכנית מס'
מי/במ 836/גרסה  7להוראות התכנית ו 3-לתשריט.
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השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :שכ' א' ,רמת בית שמש.
גושים וחלקות:
גוש  34270חלקה .31
השטח בין קואורדינאטה רוחב 200033
וקואורדינאטה אורך .624244
עיקרי הוראות התכנית
קביעת תוספת בנייה להרחבת  47יחידות דיור בשלושה בנייני
מגורים קיימים ברח' נחל דולב  58 ,56ונחל הבשור  3ותוספת
שטח מסחרי למבנה קיים בנחל דולב  ,56שכ' א' רמת בית שמש.
 .1שינוי מממגורים ג' עם חזית מסחרי (לא לפי מבא"ת)
למגורים ב'.
 .2קביעת קוי בנין.
 .3הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל– 8783מ"ר (מתוכם 6155
מ"ר שטח עיקרי למגורים 2483 ,מ"ר שטח שרות למגורים
ו– 146מ"ר שטח עיקרי למסחר).
 .4קביעת שיא גג.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה.
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .7הריסת מבנים ע"פ הסימון בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכל
הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
המתנגדים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ,נחל שורק ,8
רמת בית שמש טלפון ,02-9900778 :העתק להתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים רח'
שלומציון המלכה  1ירושלים טלפון . 02-6290222 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המתאמת את כל
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
משה מונטג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה בית שמש

מחוז תל אביב

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :יצחק מאיר הכהן  9בני ברק
שטח התכנית732.000 :
גושים וחלקות:
גוש 6192 :חלקה/ות1014 :
מטרות התכנית:
שינוים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א(א)(.)9()4
עיקרי הוראות התכנית:
א .קו הבניין המזרחי (לחזית רח' יצחק מאיר הכהן) יהיה 0.0
מ' (במקום  3.5מ' לאחר בליטה) ,ולא תותר בליטה מעבר
לקו בניין זה.
ב .ההרחבות יהיו עפ"י התכניות התקפות ,לרבות בב/105/ג
ובב/מק/105/אגפים.
ג .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות
לעניין שיפוץ הבניין הקיים וציפוי חזיתות בחומרים
קשיחים.
ד .חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו תהא סטייה ניכרת.
ה .אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותן.
ו .חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין המותרים עפ"י
תכנית זו ,מותרים כל עוד הבניין הקיים לא נהרס.
ז .ההרחבות ייבנו עפ"י תקן  413לרעידות אדמה.
ח .תובטח יציבות הבניין הקיים בזמן בניית ההרחבות.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 – 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני ברק

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0294280
שם התכנית :שינוי ק.ב .ברח' יצחק מאיר הכהן 9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מס'.501-0294280 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/105/ג (כפיפות) ,בב/מק/105/אגפים (כפיפות),
בב265/
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מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
502-0379883
(בי/6/410/מק  -ניוד זכויות ממגרש  11למגרש )9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בת ים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  .502-0379883גרסת :הוראות 25
תשריט 12

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
מס' תוכנית מיוחסת :בי 410 /
מס' תוכנית מיוחסת :בי  /מק 410 / 1 /
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 5027 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
גוש 5027 :מחלקה 24 :עד 24 :חלקי
גוש 5027 :מחלקה 31 :עד 31 :חלקי
מטרות התכנית:
העברת  19יח"ד וזכויות בנייה ממגרש  11למגרש  ,9הוספת
זכויות בנייה ותוספת יח"ד במגרש .9
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הוספת זכויות בנייה במגרש  20% - 9מהשטח הכולל
המותר לבנייה בהתאם לסעיף (151ב )1()3לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה 1965-ולפי סעיף 62א(א)( )9לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה.1965-
 .2שינוי חלוקת שטחי הבנייה ממגרש  11למגרש  9לפי סעיף
62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה.1965-
 .3הוספת קומות במגרש  9לפי סעיף 62א(א)(4א) לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה.1965-
 .4הוספת יחידות דיור במגרש  9לפי סעיף 62א(א)( )8לחוק
התכנון והבנייה ,תשכ"ה.1965-
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים,
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת:
ק.ממשלה דרך מנחם בגין  125ת"א ,טלפון.)03-7632580 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
ויקטור טל
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה בת ים
מרחב תכנון מקומי קריית אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
508-0521245
הזמיר  - 16-18הסדרת חניות בתחום המגרש

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קריית אונו רחוב :הזמיר 16-18
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6491 :מחלקה 113 :עד 113 :בשלמות
גוש 6491 :מחלקה 119 :עד 119 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת חניה במגרש תוך חילופי שטחים על ידי שינוי ייעודי
קרקע מאזור מגורים ד' לשצ"פ ,ומשצ"פ בשטח זהה לאזור
מגורים ד' על מנת לאפשר מימוש זכויות באמצעות חיזוק
ועיבוי מבנים.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
אונו ,רח' יצחק רבין  41קרית אונו .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :דרך מנחם בגין  125תל-
אביב  ,טלפון.)03-7632580 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ישראל גל
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה קריית אונו
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
506-0431742
שם התכנית :רג/מק 1734/אורט אבין
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' רג.506-0431742/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות  / 340ג 31 /
שינוי 506-0213470
שינוי  / 831א
כפיפות מק  / 340 /ג 10 /
כפיפות מק  / 340 /ג 17 /
כפיפות תמ"א 4 / 18 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' שלם 3

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית אונו ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
תל אביב ,מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' - 508-0521245
הזמיר  16-18קריית אונו .,הסדרת חניות בתחום המגרש ,גרסת
הוראות  11 :תשריט9 :

גבולות התכנית:
שכונת רמת השקמה ,בקרבת גבעת גאולה ,רחוב שלם

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי קא413/
שינוי קא/מק213/

מטרות התכנית:
חלוקת חלקה  343בגוש  6142לשני מגרשים ,נוכח קרבתה
לתחנת תדלוק.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6142 :מחלקה 343 :עד 343 :שלם
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ,לפי סעיף62 ,א(א)()1
לחוק התכנון והבנייה.
 .2קביעת קו בניין  1.3מטר לחזית ,לכיוון חלקה  759בגוש
 ,6143לפי סעיף  62א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה.
 .3שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית רג/340/ג52/
( )506-0213470לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק התכנון והבנייה,
כדלהלן:
א .בתא שטח מס'  ,1שינוי קו בניין צדי לכיוון חלקות 345
ו– ,346בגוש  ,6142מ– 4מטר ל– 3מטר.
ב .בין תאי שטח מס'  1ו– 2יותר קו בניין צדי .0
ג .בתא שטח מס'  2שינוי קו בניין לחזית לכיוון חלקה
 964בגוש  6143מ– 5מטר ל– 4מטר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 31/3/2017ובילקוט פרסומים  ,7490עמ'  ,5290בתאריך .27/4/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה רמת גן ,רח' המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .036753394 :ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב .כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
506-0487504
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.506-0487504
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות רג 340 /
כפיפות רג  / 340 /ג 31 /
כפיפות רג  /מק  / 340 /ג 17 /
כפיפות רג  /מק  / 340 /ג 50 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' תרצה 2
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6186 :מחלקה 268 :עד268 :
גבולות התכנית:
רחוב מולכו בשכונת מרום נווה אשר בצפון רמת גן  -בצמוד
לגבול שיפוט בני ברק,
התכנית גובלת ברחובות הבאים:
מצפון :רחוב גולומב פינת רח' בארי
מדרום :רחוב תרצה
מטרות התכנית:
הסדרת דרך קיימת ברחוב מולכו.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1הרחבת דרך ברחוב מולכו ,כמסומן בתשריט התכנית ,לפי
סעיף  62א(א)( )2לחוק.
 .2שינוי קווי בניין לחזית ,לכיוון רחוב מולכו מ– 4מטר ל–2
מטר ,לפי סעיף  62א(א)( )4לחוק.
 .3הוספת שטחים עיקריים בסף  4%משטח המגרש ,שהם 41
מ"ר ,לפי סעיף  62א(א)(()16א)( )1לחוק.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 3/2/2017ובילקוט פרסומים  ,7468עמ'  ,4388בתאריך .16/3/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה רמת גן ,רח' המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .036753394 :ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב .כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
אביבית מאור-נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס'  304-0452946הנקראת חפ/מק/1006/יח -
מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח ברמת הדר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 304-0452946הנקראת חפ/מק/1006/יח  -מבני ציבור ושטח
ציבורי פתוח ברמת הדר.
תוכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות:
חפ/1006/יג ,חפ/1400/יב ,חפ/1400/שש ,חפ/מק/1400/יב,1/
חפ/מק/1400/פמ ,חפ/מק/1400/תט
תכנית זו כפופה לתוכניות הבאות:
תמא/34/ב ,4/תממ6/
מקום התכנית:
ישוב :חיפה .רח' לאון בלום מס' .9
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10870 :חלקי חלקות 83 ,82 ,49 :חלקות בשלמות81 :
מטרות התוכנית :
 .1תכנון מחדש של חטיבת קרקע הכוללת אתרים למבני
ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
 .2שינוי מערך התנועה ברח' לאון בלום על מנת להבטיח
בטיחותם של התלמידים.
 .3הרחבת השימושים הציבוריים באתרים למבני ציבור ל:
חינוך ,דת ,תרבות ומוסדות קהילתיים.
 .4שינוי הוראות בנייה על מנת לנצל באופן אופטימלי את
זכויות הבנייה המאושרות במתחם.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים המאושרים בתכנית
חפ/1006/יג לפי סעיף 62א( .א) ( )1לחוק.
ב .שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א( .א) ( )4לחוק.
ג .קביעת מס' קומות לפי סעיף 62א( .א) (4א) לחוק.
ד .הרחבת דרך בתוואי מאושר לפי סעיף 62א( .א)( )2לחוק.
ה .שינוי הוראות עיצוב או בינוי לפי סעיף 62א( .א)( )5לחוק.
ו .הגדלת שטחים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א( .א )5()1לחוק.
ז .הגדלת השטח הכולל לבנייה לצרכי ציבור לפי סעיף
62א(א )6()1לחוק.
ח .הוספת שימושים לצרכי ציבור לפי סעיף 62א( .א )6()1לחוק.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ב24.3.2017-
בילקוט הפרסומים  ,7484עמוד  5049מיום 6.4.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  15חיפה ,טלפון ,04-8633455
במשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה חיפה ,ביאליק  3חיפה
טלפון  04-8356807וכן ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון
 .www.iplan.gov.ilכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
308-0198606
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פרדס חנה כרכור ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 308-0198606שינוי
זכויות והוראות הבנייה בנווה פרדסים ,פרדס חנה-כרכור.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ש/במ500/
שינוי ש/500/א
שינוי ש/מק/500/ג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור,
רחובות :אתרוג ,גינת אגוז והתחיה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10121 :חלקי חלקות225 ,141 ,9 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי זכויות והוראות הבנייה בשכונת נווה פרדסים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
משרדי הועדה פתוחים לקהל ,או באתר האינטרנט של הועדה
 vaada.phk.org.ilבתפריט תכניות בנין עיר .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה פרדס חנה כרכור ,בשעות קבלת קהל .כתובת :רחוב דרך
הבנים  ,22ת.ד 1022 .פרדס חנה כרכור ,טלפון077-9779933 :
שלוחה  .3העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
כתובת :שד' הפלי"ם  15ב' חיפה טלפון.04-8616252 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
308-0483735

פרדס חנה כרכור ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז חיפה ,מופקדת תכנית מפורטת מס' - 308-0483735
הגדלת אחוזי בנייה בחלקה  234גוש ,10076פרדס חנה-כרכור.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ש517/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10076 :חלקות במלואן234 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי עקרי ל– 42%במקום 35%
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
משרדי הועדה פתוחים לקהל ,או באתר האינטרנט של הועדה
 vaada.phk.org.ilבתפריט תכניות בנין עיר .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה פרדס חנה כרכור ,בשעות קבלת קהל .כתובת :רחוב דרך
הבנים  ,22ת.ד 1022 .פרדס חנה כרכור ,טלפון077-9779933 :
שלוחה  .3העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
כתובת :שד' הפלי"ם  15ב' חיפה טלפון.04-8616252 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
308-0328856
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 308-0328856
 הסדרת קו בניין ושינויי קו בניין בחלקה  ,208גוש ,10073פרדס חנה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ש/18
שינוי ש205/
שינוי ש/1123/א
כפיפות מק/ש//961ב
כפיפות ש252/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פרדס חנה-כרכור ,רחוב נעורים.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10073 :חלקות במלואן208 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת קו בניין קדמי וצידי לבניין קיים ושינויי קו בניין אחורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/4/2017ובילקוט פרסומים  ,7484עמ'  5051בתאריך 06/4/2017
י' בניסן התשע"ז.

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה פרדס חנה-כרכור ,בכתובת :דרך הבנים  ,20ת.ד,1022 .
טלפון 077-9779933 :ובמשרדי הועדה המחוזית בכתובת :שד'
פלי"ם  15ב' חיפה ,טלפון .04-8616252 :כל המעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת http://phk.
bartech-net.co.il
חיים געש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה פרדס חנה  -כרכור
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
303-0132928
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 303-0132928
 שינוי הוראות בנייה באזור התעשייה מעגן מיכאל .גרסתהוראות  27תשריט .16
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חכ/9/י ,חכ/9/י2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .חוף הכרמל ,קיבוץ מעגן מיכאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10970 :חלקות בחלקן10 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראות בנייה באזור התעשייה מעגן מיכאל
שינוי קו בנין בהתאם לסעיף 62א (א) 4לחוק התכנון והבנייה.
שינוי גובה מבנה (מס' קומות וגובה במטרים) בהתאם לסעיף 62
א (א) 4א לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 9/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7368עמ'  , 359בתאריך .03/11/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "חוף הכרמל" ,דאר-נע חוף הכרמל ,טלפון04-8136211 :
ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' פל ים  15א' חיפה,
טלפון  )04-8633448כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל
מרחב תכנון מורדות כרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
355-0391631
שם התכנית :מכ/מק 877/שינוי הוראות
וזכויות בנייה ברחוב ההרדוף  52בטירת כרמל
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מורדות כרמל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז חיפה .מופקדת תכנית מפורטת מס'  .355-0391631גרסת
הוראות  , 19 -גרסת תשריט 11 -
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :מכ ,201/מכ ,278/תמ"א /34ב ,3/תמ"א /34ב ,4/תמ"מ6/
שינוי :מכ/במ ,392 /מכ/מק  / 392 /ג
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :טירת הכרמל ,שכונת נאות כרמל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10686 :חלקה63 :
מטרות התכנית:
 .1הוספת יח"ד אחת.
 .2הוספת  50מ"ר שטח עיקרי.
 .3הסדרת קווי בניין בהתאם למצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת  2יח"ד במקום  1יח"ד והוספת שטחי שירות עבור
ממ"ד ומחסן ליח"ד הנוספת לפי סעיף 62א(א) 8לחוק
התו"ב.
 .2תוספת  50מ"ר שטח עיקרי כך שיותר לבנות  392.5מ"ר
במקום  342.5מ"ר שטח עיקרי לפי סעיף 62א(א)(()16א)()2
לחוק התו"ב.
 .3שינוי הוראת עיצוב ובינוי אדריכליים לעניין גגות לפי
סעיף 62א(א)( )5לחוק התו"ב.
 .4שינוי או הסדרת קווי בניין בהתאם למצב הקיים ,לפי
סעיף 62א(א)( )4לחוק התו"ב.
 .5התרת ניוד שטחי שירות ממטרה למטרה לפי סעיף 62א(א)
( )9לחוק התו"ב.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מורדות כרמל ,כורי  2חיפה טלפון .04-6433400 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה – שד' פל ים
 15חיפה ,טלפון04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט  .1989 -כמו כן ניתן לעיין במסמכי התוכנית
באתר האינטרנט של הוועדה המקומית www.mordotcarmel.
 ,orgובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
סמי מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מורדות כרמל
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
353-0465385
שם התכנית :תוספת יחידת דיור בחלקה 31
גוש  ,12611אור עקיבא
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה – ,1965כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה
תכנית מפורטת מס'  .353-0465385מונה תדפיס הוראות ,15
מונה תדפיס תשריט 7
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש 12611 :מחלקה 30 :עד 30 :חלקי
גוש 12611 :מחלקה 31 :עד 31 :שלם
גוש 12611 :מחלקה 133 :עד 133 :חלקי
שטח התכנית בדונם 0.571 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס :כפיפות מס' תוכנית :מק  /ש 960 /
סוג יחס :כפיפות מס' תוכנית :מק  /ש  / 961 /ד
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית :ש  /במ  / 506 /א
מטרת התכנית
תכנית זו מאפשרת תוספת יחידת דיור שנייה לחלקה ותוספת
שטחי בנייה בגין היחידה המתווספת.
עיקרי הוראות התכנית:
הקמת מבנה דו משפחתי ,דו קומתי המלווה בתוספת שטחי
בנייה בדומה ליחידה הקיימת עבור היחידה המוצעת .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
השומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב טל'.04-6305522 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
שד' הפלי"ם  15חיפה ,טל'.)04-8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט  .1989 -כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה השומרון

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
404-0327965
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יבנה ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס'
 ,404-0327965גרסת הוראות 4:גרסת תשריט.5 :
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
זמ 600 /
יב  / 600 /א

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש ,4941 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 135 :עד ,135 :חלקי/שלם :חלקי
גוש ,4941 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 142 :עד ,142 :חלקי/שלם :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קידמי מ 5 -מ' ל 2.80 -מ' –  5מ' על פי התשריט
שינוי קו בניין אחורי מ 6-מ' ל 3-מ'
שינוי תכסית מ 30%-ל.39.5%-
שנוי אחוזי בנייה מ  50% -ל65.2% -
מטרת התכנית
שינוי קוי בניין קידמי ואחורי ,ואחוזי בנייה ברחוב האלון .58
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד'
דואני  3יבנה ,טל'  .089433383העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל  91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו)
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
404-0433482
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יבנה ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס'
 404-0433482מונה תדפיס הוראות 8 :מונה תדפיס התשריט4 :
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
זמ 600 /
זמ 66 / 28 /
יב 129 /
יב 150 /
יב 150 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 3506 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 97 :עד ,97 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4943 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 117 :עד ,117 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 50 :עד ,50 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 51 :עד ,51 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 57 :עד ,57 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 63 :עד ,63 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 65 :עד ,65 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 146 :עד ,146 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 147 :עד ,147 :חלקי/שלם :שלם
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גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 148 :עד ,148 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 149 :עד ,149 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 159 :עד ,159 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 161 :עד ,161 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 162 :עד ,162 :חלקי/שלם :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה על פי סעיף 62א 1לחוק התכנון והבנייה.
חלוקת מגרשים ע"פ תכנית מס'  404-0117507והגדרת מגרשי
התמורה להם ע"י טבלאות איזון והקצאה בהתאמה לתכנית
הראשית.
העברת שטח מסחרי מיעוד שהוגדר לשצ"פ (תא שטח מס' )201
ליעוד מגורים ד' הכולל חזית מסחרית (תא שטח מס' .)3
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק,
ומטרתה להגדיר מגרשים והתמורה להם בהתאמה לייעודי
הקרקע ולהוראות תכנית מס'  - 404-0117507מתחם הכרמל
יבנה -יב( 4/150/התכנית הראשית).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד'
דואני  3יבנה ,טל'  .089433383העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל  91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו)
תשמ"ט.1989-

גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 110 :עד ,110 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 150 :עד ,150 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 161 :עד ,161 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 5168 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 148 :עד ,148 :חלקי/שלם :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ,כמשמעותם בסימן ז' ,לפי
סעיף 62א(א)( )1לחוק.
ב .קביעת מילוי גנני בשצ"פ של  80ס"מ ,במקומות בהם
ישתלו עצים המילוי הגנני יהיה לפחות  1.20מ' רציף
בתיאום מול אדריכל הנוף של עיריית יבנה.
ג .הקמת קומת ביניים מעל קומת הקרקע.
ד .קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה של המגרשים המאושרים
בתחום התכנית וכן שינוי הוראות הבינוי והפיתוח בכדי
לשפר את האפשרויות למימוש התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד'
דואני  3יבנה ,טל'  .089433383העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל  91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו)
תשמ"ט.1989-
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יבנה

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
404-0477802
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יבנה ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס'
 ,404-0477802מונה תדפיס הוראות .19 :מונה תדפיס תשריט.10 :
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
404-0147124
זמ 600 /
זמ 66 / 28 /
זמ 66 / 5 /
יב 150 /
יב 150 / 2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 4943 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 117 :עד ,117 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 65 :עד ,65 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 83 :עד ,83 :חלקי/שלם :חלקי
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 87 :עד ,87 :חלקי/שלם :שלם
גוש 4945 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 109 :עד ,109 :חלקי/שלם :שלם
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מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
411-0442418
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 - 411-0442418מבני חינוך  -מתחם התמר ,נווה מונוסון.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות תמא2/4/
כפיפות ממ7011/
שינוי יד6185/
שינוי ממ1170/
שינוי יד/מק/1/6185/א
שינוי 411-0112318
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :יהוד-נווה אפרים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6502 :מחלקה 132 :עד 132 :חלקי
גוש 6502 :מחלקה 231 :עד 231 :חלקי
גוש 6502 :מחלקה 236 :עד 236 :חלקי
גוש 6502 :מחלקה 261 :עד 261 :חלקי
גוש 6502 :מחלקה 262 :עד 262 :חלקי
גוש 6502 :מחלקה 273 :עד 273 :חלקי

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקת מגרשים בתוכנית ללא שינוי בשטח הכולל של
כל יעודי קרקע ,להקמת מבנה חינוך וציבור.
הוספת שטחי שרות מעל ומתחת לקרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד קרקע לפי סעיף  62א (א) (.)1
ב .קביעת קוי בנין לפי סעיף 62א (א) (.)4
ג .הוספת שטחי שירות מעל הקרקע לפי סעיף 62א (א) (16א).
ד .הוספת שטחי שירות מתחת לקרקע לפי סעיף 62א ()15א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 07/04/2017ובילקוט פרסומים  ,7490עמוד .5298
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "יהוד-מונוסון"  ,רח' מרבד הקסמים  ,6ראש ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה
רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעלה מקליס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יהוד-מונוסון
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
420-0392472
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד20/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0392472
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד20/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מרכז עינב ,הגנן 18
קואורדינאטות:
ציר X:196700
ציר Y:643650
גוש וחלקה:
גוש 5892 :חלקות בשלמותן66 :
מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה במרתף.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת של  203מ"ר עבור מרתף בקונטור המבנה לפי סעיף
62א(א)(()16א)()1
הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02.11.16ובילקוט פרסומים 7359 :מיום .10.10.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל ,08-9726058 :וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים  www.iplan.go.ilוכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל( .עיריית מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות
 8:30-12:00וביום ב'  13:30-17:00או בהתאם למפורסם באתר
העירייה).

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
420-0397570
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד ,20/מד,1 /20/
מד35/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0397570
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד ,20/מד ,1 /20/מד35/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מגרש  241במרכז עינב ,פינת
הרחובות הגנן ושד' המקצועות
קואורדינאטות:
ציר X:196850
ציר Y:643815
גוש וחלקה:
גוש 5891 :חלקות בשלמותן28 :
מטרות התכנית:
התכנית המוצעת מבקשת להוסיף  1901מ"ר שטחים עיקריים
ועוד מ"ר  2,174מ"ר שטחי שירות (מתוכם  174בתת הקרקע).
כמו כן מבוקש להוסיף שמושים למשרדים ולמסחר לשרות
התעסוקה באזור עפ"י תיקון  101לחוק התכנון והבנייה .על
מנת לנצל זכויות אלו ,מבוקשת תוספת קומה אחת (לסה"כ 4
קומות).
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת שטחי בנייה עיקריים ושרות לפי סעיף 62א(א)3()1
לחוק ,כ 3,901-מ"ר.
ב .תוספת שטחי בנייה בתת קרקע 174 :מ"ר שטחי שירות
כלליים לפי סעיף 62א (א.)8()1
ג .הוספת שימוש למשרדים למתן שירותים לתעסוקה באזור
לפי סעיף 62א(א )9()1לחוק.
ד .הוספת שימוש למסחר נלווה לתעסוקה בשיעור של עד
 10%מסך כל זכויות הבנייה ,לפי סעיף 62א(א )10()1לחוק
ועד  1,700מ"ר.
ה .שינוי גובה המבנה ותוספת קומה עפ"י סעיף 62א(א)4א
לחוק מ 18-מ' הקיים בהיתר ל 20-מ' ותוספת קומה מ3-
קומות ל 4-קומות.
הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07.04.17ובילקוט פרסומים 7490 :מיום .27.04.17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל ,08-9726058 :וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים  www.iplan.go.ilוכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל( .עיריית מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות
 8:30-12:00וביום ב'  13:30-17:00או בהתאם למפורסם באתר
העירייה).
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מודיעין
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0431155
נת/מק/34/552/א  -מגורים רחוב פרומקין 4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת מס' 408-0431155
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות תמא/34/ב4/
שינוי נת/100/ש1/
שינוי נת7/400/
שינוי נת498/
שינוי נת34/552/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :פרומקין ,בית  ,4שכונת מרכז העיר ,נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8269 :חלקות במלואן107 ,93 :
גוש 8269 :חלקי חלקות109 ,5 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים על פי סעיף
62א(א) סעיף קטן  1לחוק.
ב .תוספת של  18יח"ד ,שינוי מ 24-ל 42-יח"ד על פי סעיף
62א(א) סעיף קטן  8לחוק.
ג .קביעת קווי בניין על פי סעיף 62א(א) סעיף קטן  4לחוק.
ד .תוספת קומות ,שינוי מקומת מרתף ו 6-קומות ע"ג קומת
קרקע ל 3-קומות מרתף+ק .קרקע 9+קומות+קומה חלקית
על פי סעיף 62א(א) סעיף קטן 4א לחוק.
ה .תוספת של  307מ"ר ( )20%משטח המגרש) על פי סעיף
62א(א) סעיף קטן  16לחוק.
ו .תוספת שטח של עד  60%מסה"כ שטחי הבנייה על פי
סעיף 62א(א()1()1א)( )2לחוק.
ז .ניוד שטח של  250מ"ר ממרפאה למגורים על פי סעיף
62א(א) סעיף קטן  6לחוק.
ח .הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך בנייה בקומות
תת קרקעיות על פי סעיף 62א(א )8()1לחוק.
ט .הבלטת מרפסות מעבר לק.ב .קדמי ואחורי על פי סעיף
62א(א) סעיף קטן  9לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה 8.30
עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  16.00כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובני ,הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון 09-8603170 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר (כתובת :רח'
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
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נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
שירי חגואל סיידון
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
415-0369546
איחוד וחלוקה -הרצל פינת ההגנה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמלה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 415-0369546איחוד וחלוקה -
הרצל פינת ההגנה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
סוג היחס
		
מס' תכנית
לה/מק7/1/100/
שינוי
		
תמא2/4/
כפיפות
כפיפות
		
לה1004/
כפיפות
		
לה3/1000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רמלה
רחוב הרצל פינת רחוב ההגנה ,רמלה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4346 :חלקה 525 :חלקי
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים והסדרת מערך
התנועה והחניה בשצ"פ הסמוך
עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים ,כמשמעותם בפרק ג' סימן ז'
בהתאם להוראות סעיף 62א (א) ( )1לחוק.
ב .שינוי קו בניין הקבוע בתכנית בהתאם לסעיף 62א (א) ()4
לחוק כמפורט:
שינוי קו בניין צידי ימני מ 2-מטר למצוין בתשריט ,
תוצאה מאיחוד המגרשים.
ג .שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי בהתאם
לסעיף 62א (א) (:)5
 .1שינוי מיקום חזית מסחרית בהתאם למופיע בתשריט.
 .2שינוי מיקום סטיו בהתאם למופיע בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל או באתר האינטרנט של
הועדה המקומית בכתובת ,http://handasa.ramla.muni.il :כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,רמלה ,מבצע משה  ,9רמלה טלפון:
 ,08-9771564העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788409 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מוטי יצחקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רמלה
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
409-0262378
שם התכנית :עח/מק ,2/5/31/גבעת חיים איחוד,
שינוי שטחי בנייה.
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עמק חפר ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
ועדה מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת מס' .409-0262378
גרסת :הוראות –  ,26תשריט – .24
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות משמ (12 /עח)
כפיפות עח 200 /
כפיפות עח 201 /
כפיפות עח 5 / 31 /
כפיפות עח  /מק 1 / 5 / 31 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א עמק חפר
ישוב :גבעת חיים איחוד
קיבוץ גבעת חיים איחוד

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
רן אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק חפר
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0410472
שם תכנית :אישור מבנים קיימים על פי הקיים
וקביעת הוראות בנייה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0410472
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אפ/במ39/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ג'לג'וליה
ישוב :ג'לג'וליה
קואורדינאטה X 196049
קואורדינאטה Y 672792
גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  7506ח"ח  38מגרש  38/4לפי תכנית אפ/במ39/

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8286 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי
גוש 8286 :מחלקה 13 :עד 13 :חלקי

מטרות התכנית:
אישור מבנים קיימים על פי הקיים וקביעת הוראות בנייה

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקת שטחים בקיבוץ גבעת חיים איחוד בהסכמת
הבעלים .הגדלת יעוד מבנים ומוסדות ציבור ,ללא תוספת
זכויות בנייה ,והסדרת קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
אישור קווי בניין למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים ללא
שינוי בסך כל שטחי הבנייה המותרים.
הגדלת תכסית בנייה ל.45% -
קביעת הוראות בנייה.

עיקרי התוכנית:
 .1איחוד וחלוקת שטחים בקיבוץ גבעת חיים איחוד
בהסכמת בעלי הקרקע .ביעוד קרקע למבנים ומוסדות
ציבור ,מגורים ,שטח פרטי פתוח וחניה .בהסכמת בעלי
הקרקע וללא תוספת זכויות בנייה.
 .2הסדרת קוי בניין למבנים הכלולים בתכנית בתאי שטח
מס' .A59 , A60, A139, A140, A210, A705, A100
 .3הגדלת יעוד מבנים ומוסדות ציבור.
 .4ביטול הריסת המבנה שהיה מסומן להריסה בתא שטח .A705
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ליד
מדרשת רופין ,טלפון .09-8981661 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה
רמלה ,טלפון.)08-9788466 :

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי קסם

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0489187
שם תכנית :שינוי בזכויות בנייה-משפחת פיומי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס'
456-0430280

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0489187
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אפ/52/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ג'לג'וליה
ישוב :ג'לג'וליה
קואורדינאטה X 196125
קואורדינאטה Y 673268
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש  7506ח"ח  5 ,3מגרש  5/2לפי תכנית אפ/52/א'.
מטרות התכנית:
הוספת חזית מסחרית בקומת קרקע בשטח של  200מ"ר .
קביעת קווי בניין.
תוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות תת קרקעיים.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  200מ"ר למטרות מסחר.
הקטנת השטח המיועד למגורים ב  32מ"ר.
תוספת קומה תת קרקעית בשטח של  300מ"ר או במסגרת קו
הבנייה המוצע.
העברת שטחי בנייה בין הקומות.
קבעת תכסית בנייה.
קביעת קווי בניין.
קביעת הוראות בנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון03- :
 ,9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אורית רישפי
יושבת ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה קסם
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכנית מפורטת ,456-0430280
גרסת הוראות 17 :גרסת תשריט12 :
המהווה שינוי לתוכנית:
שינוי לתכנית בר4/353/
שינוי לתוכנית בר36/353/
שינוי לתוכנית בר54/353/
שינוי לתוכנית בר1/54/353/
שינוי לתוכנית בר104/
שינוי לתוכנית בר158/
שינוי לתוכנית משמ/92/בר
שינוי לתצ"ר 3/591/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .גדרות
ישוב :שדמה ,משגב דב ועשרת
גושים וחלקות:
גוש 4664 :מחלקה 18 :עד 18 :חלקי
גוש 4984 :מחלקה 365 :עד 365 :חלקי
גוש 4984 :מחלקה 391 :עד 391 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 431 :עד 431 :חלקי
גוש 4985 :מחלקה 438 :עד 438 :חלקי
גוש 5016 :מחלקה 59 :עד 59 :חלקי
גוש 5016 :מחלקה 60 :עד 60 :חלקי
מטרות התכנית:
הסדרה סטטוטורית של ככרות תנועה.
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרה סטטוטורית של כיכרות תנועה ע"י שינוי ייעודי קרקע
משטח למוסדות ומבני ציבור ,שטח ספורט וקרקע חקלאית,
לדרך מוצעת עפ"י סעיף 62א(א)( - )2הרחבת דרך בתוואי
המאושר בתכנית ברת תוקף.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית  ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט
של מנהל התכנון .www.iplan.gov.il :כל מעוניין בקרקע,
בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התוכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה "שורקות" דואר גבעת ברנר מיקוד  60948טלפון:
 08-9412991או  .08-9412714העתק התנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה
שד' הרצל  91רמלה  72430טלפון.08-9788444 :
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,פירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
התשמ"ט )1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מרחב תכנון מקומי שורקות

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס'
456-0498360

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
457-0199141

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה  1965 -בדבר הפקדת תכנית מפורטת ,456-0498360
גרסת הוראות 22 :גרסת תשריט17 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה
שרונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז
מופקדת תכנית מפורטת מס' ( 457-0199141הצ/מק,)246/1-2/
גירסאת הוראות  20ותשריט .11

המהווה שינוי לתוכנית:
שינוי לתוכנית בר1/4/282/
שינוי לתוכנית בר4/282/
שינוי לתוכנית בר1/312/
שינוי לתוכנית 456-0137554
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נחל שורק
ישוב :גני טל

המהווה שינוי לתכניות הבאות :
הצ 100 / 1-2 /
הצ 100 / 1-2 /א
הצ 12 / 126 /
הצ 126 /
הצ 150 /

גושים וחלקות:
גוש 5449 :מחלקה 6 :עד 6 :חלקי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
כפר יונה ,רחוב :העליה

מטרות התכנית:
הגדלת שטחים לצרכי ציבור.

גושים וחלקות:
גוש 8123 :חלקות81 ,79 :
קוארדינטה X 193488
קוארדינטה Y 691282

עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים וזאת עפ"י
סעיף 62א(א)( )1לחו"ב.
ב .הגדלת שטח למבני ציבור ע"י שינוי ייעוד קרקע מ"שטח
ציבורי פתוח" לשטח "מבנים ומוסדות ציבור" לרבות
שינוי מיקום של השצ"פ ,ושינוי ייעוד קרקע ,מ"קרקע
חקלאית" ל"שטח למבנים ומוסדות ציבור" וזאת עפ"י סעיף
62א(א)( )3לחו"ב.
ג .הגדלת שטח ציבורי פתוח ע"י שינוי ייעוד קרקע ,מ"קרקע
חקלאית" ל"שטח ציבורי פתוח" וזאת עפ"י סעיף 62א(א)()3
לחו"ב.
ד .קביעת קווי בניין עפ"י סעיף  62א (א)( )4לחו"ב.
ה .העברת  185מ"ר שטח עיקרי מייעוד "מבני ציבור משולב עם
מסחר" מתא שטח מס'  1לתא שטח מס'  2בייעוד "מבנים
ומוסדות ציבור" ,על מנת להגדיל את השטח הכולל המותר
מ– 370מ"ר ל– 555מ"ר וזאת עפ"י סעיף 62א(א)( )6לחו"ב.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "שורקות"
דואר גבעת ברנר  ,60948טלפון 08-9412991 :או .08-9412714
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה שד' הרצל  91רמלה
 72430טלפון.08-9788444 :
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,פירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו
התשמ"ט – )1989
משה קזולה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה שורקות

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

שטח התכנית 4.479 :דונם
מטרת התכנית :
 .1חילופי שטח ע"י איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
בין מגרשים ביעוד מוסדות ומבני ציבור עבור בית כנסת
קיים לבין שטח ציבורי פתוח
 .2שינוי קוי בנין.
 .3הקצאת זכויות בנייה מתאימות עפ"י הזכויות הקיימות
ליעודים בתכנית בתוקף.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1קביעת שטח ע"י איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
בין מגרשים ביעוד מוסדות ומבני ציבור עבור בית כנסת
קיים לבין שטח ציבורי פתוח בסמכות ועדה מקומית עפ"י
סעיף 62א' (א) סעיף קטן  ,6סעיף 62א' (א) סעיף קטן  7וסעיף
62א' (א) סעיף קטן .1
 .2שינוי קו בנין צידי מ 3.0 -מ' ל 0.0 -מ' (לחלקה  )80בתא
שטח  ,2ושינוי בקו בנין אחורי מ 3.0 -מ' ל  0.0מ' ,בקו בנין
צידי (שמאלי-צפוני) מ 3.0 -מ' ל 2.70 -מ' ובקו בנין צידי
(ימני-דרומי) מ 3.0 -מ' ל 0.0 -מ' בתא שטח  ,1בסמכות
ועדה מקומית עפ"י סעיף 62א' (א) סעיף קטן .4
 .3הקצאת זכויות בנייה מתאימות למגרש ביעוד מוסדות
ומבני ציבור עבור בית הכנסת עפ"י הזכויות הקיימות
ליעוד למבני ציבור בתכנית בתוקף.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה ,הצורן
1ג' אזה"ת פולג ,נתניה ,טלפון .09-8636012 :העתק התנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מרחבי שרונים

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת:
הצ  /מק 475 / 1-1 /א

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת457-0284026 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
הצ  /מק 475 / 1-1 /א
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הצ 100 / 1-1 /
הצ 100 / 1-1 /א
הצ 122 /
הצ 200 / 1-1 /
הצ 6 / 122 /
הצ 6 / 122 /ב
הצ 6 / 122 /ג
הצ 79 / 1-1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מ.מ .אבן-יהודה
רחוב :ההסתדרות
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש 8018 :חלקה36 :
שטח התכנית 1.482 :דונם
מטרת התכנית :
חלוקה בהסכמה  +הגדלת מס' יח"ד מ 2-ל 5-ללא תוספת
זכויות בנייה  +שינוי הוראות בנייה והוראות בינוי  +שינוי קו
בניין  +תוספת לשטחים עיקריים בסך של  6%משטח המגרש
 +הגדלת תכסית.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית על פי
סעיף 62א(א)( )1לחוק.
 .2הגדלת מס' יחידות הדיור המותרות בתחום התכנית מ2-
ל 5-בצפיפות של  3.37יח"ד לדונם ללא הגדלת סה"כ
השטחים על פי סעיף 62א(א)( )8לחוק.
 .3תוספת שטחי בנייה עיקריים של  6%לשטחים העיקריים
לתכנית שהופקדה לפני  1/8/89לפי סעיף 62א(א)( )9לחוק.
 .4שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכליים לפי סעיף 62א(א)( )5לחוק.
 .5שינוי קו בניין מ 5.0-מ' ל 4.0-מ' בחזית הפונה לרח' סיני
לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק.
 .6שינוי גודל מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין מ750-
מ"ר לדו משפחתי ל 982-מ"ר ל 4-יח"ד לפי סעיף 62א(א)
( )7לחוק.
 .7הגדלת תכסית הקרקע המותרת לבנייה מ 30%-ל35%-
בתא שטח  100ומ 30%-ל 40%-בתא שטח  101בהתאם
לסעיף 62א(א)( )9לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 31/10/2013ובילקוט הפרסומים  ,6683התש"ס ,עמ'  ,961בתאריך
31/10/2013
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שרונים ,הצורן 1ג' אזה"ת פולג ,נתניה ,טל' 09-8636012
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז( ,כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל'  .)08-9788444כל המעונין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 457-0284026
(הצ/מק ,)302/1-5/גירסאת תקנון  16ותשריט .8
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הצ 0 / 1-5 /
הצ 2 / 7 /
הצ 66 / 1-5 /
הצ 66 / 1-5 /ב
הצ 7 / 5 /
הצ 7 / 7 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תל מונד ,רחוב :הדקל
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש 7788 :חלקה170 :
שטח התכנית  0.753 :דונם
מטרת התכנית :
הסדרת קווי בנייה  +הגדלת תכסית  +הוראות בינוי ועיצוב +
שינוי יחס חלוקת השטחים מגלריה מסחר למשרדים  +שינוי
קומת גלריה לקומת משרדים בלבד ללא מסחר וללא שינוי
בגובה המבנה הכל על-פי הקלות מאושרות ומצב קיים+
תוספת זכויות.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1שינוי בקוו בנין אחורי עבור ק .קרקע בלבד מ  8.0מ' ל 5.6
מ' בסמכות הוועדה המקומית ע"פ סעיף 62א'(א)( )4הקלה
מאושרת בהיתר בנייה.
 .2שינוי תכסית מ 30%-ל 60%-בסמכות הוועדה המקומית
ע"פ לסעיף 62א'(א)( )9הקלה מאושרת בהיתר בנייה.
 .3שינוי בהוראות בינוי והוראות עיצוב בסמכות הוועדה
המקומית ע"פ לסעיף 62א'(א)( )5מצב מאושר בהיתר בנייה.
 .4תוספת זכויות בנויה  20% -משטח המגרש ,בסמכות
הוועדה המקומית ע"פ סע' 62א'(א)(()16א)( )1לחוק התו"ב.
 .5שינוי קומת גלריה לקומת משרדים בלבד ללא מסחר וללא
שינוי גובה המבנה ,ובסה"כ שינוי מס' הקומות מ 2-ל,3-
בסמכות הוועדה המקומית ע"פ סעיף 62א'(א)(()4א) הקלה
מאושרת בהיתר בנייה.
 .6שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת שהיא
תכנית שאישרה הועדה המחוזית מבלי לשנות את סך
כל השטח המותר לבנייה לפי התכנית האמורה ובתנאי
שהשטח הכולל המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע ,לא יגדל
ביותר מ 50%-ע"פ סעיף 62א'(א)(.)6
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 06/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7393התש"ס ,עמ' ,1286
בתאריך 06/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שרונים ,הצורן 1ג' אזה"ת פולג ,נתניה ,טל' 09-8636012

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז( ,כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל'  .)08-9788444כל המעונין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת457-0346163 :
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'457-0346163 :
(הצ/מק ,)415/1-4/גרסאת הוראות  15תשריט .10
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הצ 0 / 1-4 /א
הצ 100 / 1-4 /
הצ 100 / 1-4 /א
הצ 130 /
הצ 130 / 1-4 /ג
הצ 200 / 1-4 /
הצ 61 / 1-4 /
הצ  /מק 130 / 1-4 /ז
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קדימה ,רח' מ"ג
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש 7815 :חלקה107 :
שטח התכנית  0.579 :דונם
מטרת התכנית :
הגדלת מס' יח"ד בחלקה  107ותוספת שטחי בנייה עפ"י סמכות
הועדה המקומית.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1הגדלת מס' יח"ד בחלקה  107מ 1-יח"ד ל 2-יח"ד .בסמכות
הועדה המקומית עפ"י סעיף  62א(א)  8לחוק.
 .2הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשיעור  7%משטח
החלקה ,בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף  62א(א)( 16א) 2
לחוק.
 .3שינוי קו בנין אחורי דרומי מ 5-מ' ל 4-מ' בסמכות ועדה
מקומית לפי סעיף 62א(א)  4לחוק
 .4הגדלת התכסית המותרת מ 30% -ל ,60% -בסמכות
ועדה מקומית לפי סעיפים 62א(א)  5ו 6-לחוק.
 .5קביעת בינוי מנחה המחייב בכל הנוגע לכניסות ויציאות
לכלי רכב והולכי רגל ,למיקום החניות ולגובה הכניסה
הקובעת,התכסית וגובה הבנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/1/2017ובילקוט הפרסומים  ,7416התש"ס ,עמ'  ,1419בתאריך
5/1/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה שרונים ,הצורן 1ג' אזה"ת פולג ,נתניה ,טל' 09-8636012
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז( ,כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל'  .)08-9788444כל המעונין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה שרונים

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
210-0278630
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נהריה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .210-0278630
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג851/
ג6838/
ג/במ103/
ג10715/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נהריה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 18175 :ח"ח 55
גוש 18175 :ח"ח 161
גוש 18175 :חלקה 162
עיקרי הוראות התכנית:
בית מורשת משפחת שטראוס .התכנית היא תשתית תכנונית
ללגליזציה ותוספות בנייה.
הקטנת קווי הבניין בקטע  Aלפי קונטור הבנייה הקיימת בלבד.
לפי סעיף 62א(א).4
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,שד' הגעתון  19נהריה , ,טלפון .04 - 9879891 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קרית
הממשלה נצרת עלית ,טלפון.)04 - 6508508 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נהריה
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0322370
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  253-0322370יובל – משק
 .12גר' הוראות ,9 :גר' תשריט.7 :
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג9489/
שינוי גע/מק045/

מטרות התכנית:
הסדרת מתחמים  17,14לצורך חלוקה מחדש למתחם  ,17כולל
הסדרת השימוש של מבנה לשימור קיים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :יובל

הוראות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין יעוד שפ"פ למגורים וחלוקה מחדש
למתחם  17ע"פ סעיף בחוק 62א (א).1
 .2הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בתוקף והארכת
לצורך גישה למגרשים סמוכים ע"פ סעיף בחוק 62א (א). 2
 .3הסדרת קווי בנין ע"פ סעיף בחוק 62א (א).4
 .4שינוי הוראות בדבר עיצוב או בינוי ע"פ סעיף בחוק
62א(א).5
 .5שינוי חלוקת הבנייה בין מתחמים  14,17ע"פ סעיף בחוק
62א (א).6
 .6העברת יח"ד ממתחם  14ל 17-ללא שינוי סה"כ יח"ד
וקביעת תכסית ע"פ סעיף בחוק 62א (א).9
 .7קביעת שימוש והוראות לשימור ע"פ סעיף בחוק 62א(א).13
 .8תוספת  175מ"ר שטח עיקרי עבור יעוד מגורים לצורך
הסדרת זכויות הבנייה של המקלט הקיים ע"פ סעיף בחוק
62א (א).17

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13237 :מחלקה 14 :עד 14 :בשלמות
גוש 13237 :מחלקה 129 :עד 129 :חלקי
גוש 13237 :מחלקה 133 :עד 133 :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי בקו בניין ,התאמה לבנייה קיימת.
הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין צדדי שמאלי (צפוני).
הגדלת זכויות בנייה  175מ"ר עפ"י סעיף  62א(א)  17לחוק תכנון
ובנייה.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
ניתן לעיין בתכנית באתר מנהל התכנון ,www.iplan.gov.il
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0349464
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  253-0349464שדה נחמיה –
הצרחת שטחים מתחמים  .14,17גר' הוראות ,39 :גר' תשריט.25 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג13033/
שינוי גע/מק128/
שינוי ג16652/
שינוי ג20982/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הגליל העליון
ישוב :שדה נחמיה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13356 :מחלקה 2 :עד 3 :חלקי
גוש 13356 :חלקה 10 :חלקי
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כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0419309
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 253-0419309קיבוץ
חולתה  -תאי שטח  .325,260גר' הוראות ,22 :גר' תשריט.14 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג16530/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הגליל העליון
ישוב :חולתה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13046 :חלקה 10 :חלקי
מטרות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין אזור מגורים לאזור השצ"פ.
 .2הגדלת שצ"פ ע"ח שטח מגורים והגדלת שביל ע"ח שטח מגורים.
 .3הסדרת קווי בניין.

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

הוראות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין אזור מגורים לאזור השצ"פ ,תא שטח
 260ותא שטח  325ע"פ סעיף 62א(א)( )1לחוק.
 .2הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בתוקף לצורכי ציבור ע"פ
סעיף 62א(א)( )3לחוק.
 .3הסדרת קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)( )4לחוק.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,גליל
עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון .04-6816373 :ניתן לצפות
במסמכי התכנית באתר מינהל התכנון ,www.iplan.gov.il
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
קרית הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
253-0420836
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גליל עליון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  – 253-0420836קיבוץ
חולתה – תאי שטח  .272,275,579גר' הוראות ,17 :גר' תשריט.12 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג16530/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הגליל העליון
ישוב :חולתה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13046 :מחלקה 4 :עד 4 :חלקי
גוש 13046 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
מטרות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין אזור מגורים לשביל.
 .2הרחבת דרך בתוואי המאושר .
הוראות התכנית:
 .1הצרחת שטחים בין אזור מגורים (תאי שטח )275,272
לשביל (תא  )579ע"פ סעיף 62א(א)( )1לחוק.
 .2הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף לפי סעיף
62א(א)( )2לחוק.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון.04-6816373 :

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

ניתן לצפות במסמכי התכנית באתר  ,www.iplan.gov.ilהעתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קרית
הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
253-0232413
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0232413
 קיבוץ הגושרים  -הסדרת מערכת דרכים ושימושי קרקע ע"יאיחוד וחלוקה .גר' הוראות ,46 :גר' תשריט.34 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג10883/
שינוי ג14457/
שינוי ג15165/
שינוי גע/מק154/
שינוי גע/מק179/
שינוי גע/מק271/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הגליל העליון
ישוב :הגושרים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13246 :חלקות 3,8 :חלקי
גוש 13291 :חלקות 7,22,27 :חלקי
גוש 13292 :חלקות 5-11,13-14,16,18,29,31,35-36 :בשלמות
גוש 13292 :חלקות 15,34 :חלקי
גוש 13293 :חלקות 29,49,56 :חלקי
גוש 13353 :חלקות 7-23,25-126,128 :בשלמות
גוש 13353 :חלקות 6,24,127 :חלקי
גוש 13354 :חלקות8-32,34-50,54-78,80-86,89-93,95-113 :
בשלמות
גוש 13354 :חלקות 33,51-53,79,87-88,94 :חלקי
מטרות התכנית:
הסדרת יעודי קרקע ע"י אחוד וחלוקה מחדש ,הסדרת מע'
דרכים בקיבוץ וגישה לשכונת ההרחבה ,הגדלת מס' יח"ד ומתן
הנחיות בינוי בהתאם.
הוראות התכנית:
 .1הסדרת יעודי קרקע בין יעוד מסחר ,מבני ציבור ,חניון
ושטח ספורט ,מתקנים הנדסיים ושינוי מיקומם עי" אחוד
וחלוקה בהסכמה-לפי סעיף 62א (א).1
 .2הסדרת דרך מס'  2לפי מצב קיים והרחבתה ע"י אחוד
וחלוקה בהסכמה-לפי סעיף 62א (א)1.2
 .3הגדלת מס' יח"ד ב– 33יח"ד נוספות ברחבי הקיבוץ
באזורים המיועדים למגורים ואינם מנוצלים-.לפי סעיף
62א (א)8
 .4תוספת  175מטר שטח עיקרי לכל מגרש (מתחם) ,בשטח
התכנית ישנם  15מתחמים סה"כ  2625מ"ר .לפי סעיף
62א(א).17
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.5
.6
.7
.8

ניוד זכויות בנייה מזכויות מאושרות לטובת  33יח"ד
חדשות בתכנית (לפי טבלה מצורפת) .לפי סעיף 62א (א).6
חלוקת מכסת יח"ד בכל תא שטח מחדש (שינוי לטבלה 1.11
בתקנון תכנית ג 15165/המאושרת) לפי סעיף 62א(א).5,6,8
ניוד זכויות למסחר בסך  90מ'ר לשטח מסחרי-לפי סעיף
62א (א).6
מתן הוראות והנחיות בינוי בהתאם.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 16/12/2016
ובילקוט פרסומים  ,7404עמ'  ,1660בתאריך .20/12/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון04-6816373 :
במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,קרית הממשלה נצרת
עלית טלפון .04-6508503 :כל המעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
253-0360776
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 253-0360776
– כורזים – חלקה  :45שינוי קווי בניין .גר' הוראות ,15 :גר'
תשריט.8 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג15745/
שינוי ג7104/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מבואות החרמון
ישוב :כורזים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 13929 :חלקה 45 :בשלמות
מטרות התכנית:
הסדרת קו בנין של מבנים קיימים.
הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין בהתאם לסעיף .62א .א.)4( ,
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 3/2/2017
ובילקוט פרסומים  ,7455עמוד  ,3867בתאריך . 22/2/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,גליל עליון ,ד.נ .גליל עליון  ,12100טלפון04-6816373 :
במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,קרית הממשלה נצרת
עלית טלפון .04-6508503 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יהודה וולמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גליל עליון
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
201-0512020
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חבל אשר ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
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מופקדת תכנית מפורטת מס'  .201-0512020גרסת הוראות4 :
גרסת תשריט6 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג20448/
כפיפות תמ"א35/
כפיפות תמ"מ9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מטה אשר
ישוב :נתיב השירה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19944 :מחלקה 40 :עד 40 :חלקי
מטרות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים ע"פ סעיף 62א(א)( )1לחוק
התכנון והבנייה.
 .2הרחבה דרך בתוואי המאושר ע"פ סעיף 62א(א)( )2לחוק
התכנון והבנייה.
הוראות התכנית:
 .1העתקת מגרש מגורים א' 3מס'  162המאושר מערבה ,ע"י
איחוד וחלוקה של מגרשים ע"פ סעיף 62א(א)( )1לחוק
התכנון והבנייה.
 .2מתן גישה למגרש  162המועתק ,ע"י הרחבה דרך מס' 81
בתוואי המאושר בתכנית ג 20448/ע"פ סעיף 62א(א)()2
לחוק התכנון והבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,חבל אשר,
ד.נ .גליל מערבי מיקוד  ,2280000טלפון .04-9879610 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית
הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אביעזר (אביק) ריכב
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
254-0254474
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  .254-0254474גרסת הוראות 17
תשריט 9
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג17115/
כפיפות תמא35/

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

כפיפות תממ2/9/
כפיפות משצ3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בתחום הישוב גניגר
קיבוץ גניגר ,ד.נ .עמקים 36580

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,טלפון:
 .04-6429660ובמשרדי הועדה המחוזית  -מחוז צפון ,משרד
הפנים ,נצרת עלית ,טלפון ,04-6508508 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה יזרעאלים

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17197 :חלקות במלואן24, 21-22 , 15-17 :
עיקרי הוראות התכנית:
ארגון מחדש של השכונה המזרחית בגניגר.
כמו כן ,תכנית זו מגדירה זכויות בנייה למגרשים ומוסיפה יח"ד
אחת ללא שינוי בשטחי הבנייה המותרים מתכנית מפורטת מס'
ג17115/
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
254-0327692
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .254-0327692
גרסת הוראות תשריט
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג12003/
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות תמא35/
כפיפות תממ2/9/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק יזרעאל
אזור תעשיה אלון תבור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17083 :חלקי חלקות18 ,15 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,1 :
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של מתחם תעסוקה באילון תבור
שינוי הוראות בינוי
קביעת שלבי פיתוח המגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 14/2/2017ובילקוט פרסומים  ,7437עמ'  ,3049בתאריך .1/2/2017

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
 - 262-0494955גלג46/17/21358/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 262-0494955
גרסת תשריט  10גרסת הוראות9
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג21358/
שינוי 262-0409342
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דיר חנא
ישוב :דיר חנא
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19424 :חלקות במלואן36 ,35 ,34 :
גוש 19424 :חלקי חלקות120 ,114 ,38 ,37 ,33 ,32 :
גוש 19430 :חלקות במלואן59 ,58 :
גוש 19430 :חלקי חלקות,64 ,63 ,61 ,60 ,57 ,56 ,54 ,34 ,33 ,32 :
114 ,108 ,106 ,92
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים במגרשי מגורים בדרום
דיר חנא .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 - 262-0537613גלג56/17/15132/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  262-0537613גרסת
תשריט ,3גרסת הוראות ,4

8211

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג - 1232/צפון
שינוי ג14741/
שינוי ג15132/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דיר חנא
ישוב :דיר חנא

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל'.04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט.1989-
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מבוא העמקים

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19428 :חלקי חלקות1 :
גוש 19430 :חלקי חלקות121 :
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך לצורך הקמת מעגל תנועה לפי סעיף 62א'(א) 2לחוק
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מס' 257-0478149
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"מבוא העמקים" ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מס'
 .257-0478149גרסה :תשריט  10 -הוראות 8 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 20388 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :כפר כנא
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17384 :חלקה14 :
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של חלק מחלקה בהסכמת כל הבעלים הרישומים
שינוי בגבולות יעודי קרקע ללא שינוי בשטח כל יעוד
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא
העמקים" כתובת :רח' ציפורן  , 5נצרת עלית טלפון04-6468585 :
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מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה
המקומית מס' 214-0494609
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
עמק הירדן מופקדת תכנית מס'  .214-0494609גרסת הוראות5 :
גרסת תשריט3 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בישוב :אפיקים  -תכנון בי"ס אזורי ועדכון מגורים במחנה הותיק
גושים וחלקות:
גוש 15101 :מחלקה,27 ,26 ,19 ,16 :
גוש 15171 :מחלקה 18 :עד19 :
גוש 15175 :מחלקה27,31,32 ,25 ,22 :
גוש 15178 :מחלקה137-138 ,135 ,134 ,132 ,118-130 ,116 ,113 ,112 :
גוש 15470 :מחלקה98 ,95 ,89 ,77 :
שטח תוכנית בדונם786.950 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת שטחים של יעודי קרקע שונים בהתאם לסעיף
62א (א)(.)1
 .2הגדלת שטחי ציבור שונים ללא שינוי בהיקפי הבנייה
בהתאם לס' 62א (א)(.)3
 .3הגדלת מס' יחידות הדיור מ 529-ל ,550 -בהתאם לסעיף
62א (א)(.)8
 .4הגדלת זכויות בנייה למגורים ,בהתאם לסעיף 62א(א)(.)17
 .5הרחבת דרך בהתאם לס' 62א (א)(.)2
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה
הרגילות .כל המעוניין בקרקע ,בניין או בכל פרט תכנוני אחר
והרואה עצמו נפגע על-ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על
פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום
פרסומה של הודעה זו בעיתון ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן ,בית המועצה האזורית עמק הירדן
 מרכז אזורי צמח  -טל'  .04-6757635-6המתנגד ימציא העתקהתנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון שדר' מעלה יצחק  ,29בניין סיטי  ,1נצרת עילית 17000
 טל' .04-6505808התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
עידן גרינבאום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק הירדן

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
202-0459297
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0459297
 מלכישוע  2מגרש מס' .3המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג12505/
ביטול 202-0317511
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות תמא35/
כפיפות תממ3/9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עמק המעיינות (בקעת בית שאן)
מלכישוע
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 20885 :חלקי חלקות7 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין כך שיתאפשר הוספת מבנה עזר של שירותים
לצידו של מבנה הקיים.
ללא שינוי בזכויות הבנייה ,ביישוב מלכישוע
וכן מתן לגליזציה למבנה החורג משטח "מגורים" אל "שטח
ציבורי פתוח" על ידי החלפת שטחים מאוזנת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/01/2017ובילקוט פרסומים  ,7437בתאריך .01/02/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "עמק המעיינות" .טלפון 04-6065859 :פקס 04-6581817:
דוא"ל ,handasa@maianot.co.il :ובמשרדי הועדה המחוזית,
נצרת עילית .כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יורם קרין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עמק המעיינות

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0514653
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי הועדה
המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'  602-0514653על
תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס'  ,49/101/02/2למעט
השינויים הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 1.775 :דונם.
מקום:
פארק מרכזי אילת
גושים וחלקות:
גוש 40145:חלקה 2 :ח"ח  1מגרש  16ו – 10

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

המבקש:
הרשות המקומית אילת
עיקרי הוראות התכנית:
 .1החלפת שטחים בין מגרש  10וחלק ממגרש  16כמסומן בתשריט
עפ"י סעיף  62א (א) .1
 .2תוספת זכויות
מאושר  :שטח עיקרי  1134.7מ"ר
שטח שירות  243.15מ"ר
מוצע  :שטח עיקרי  1489.87מ"ר (תוספת ) 20 %
שטח שירות ללא שינוי.
עפ"י סעיף  62א (א) ( 16א) (.)1
 .3הגדרת קווי בנין כמסומן בתשריט
עפ"י סעיף  62א (א) .4
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח' חטיבת
הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון .08-6367114 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום .כתובת  -רח'
התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע  84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0385823
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  , 89לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש
ובמשרדי הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'
 602-0385823על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס'
/2 ,185/03/2מק 329/ו–/2מק ,452/למעט השינויים הכלולים
בתכנית זו.
שטח התכנית 1.431 :דונם.
מקום:
אילת ,שכונת הדקל  ,רח' ירושלים השלימה ,52
גושים וחלקות:
גוש  40147חלקה  ,8מגרש .61
המבקש :דנה ש .נדל"ן בע"מ.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי מפלס הכניסה -מאושר (+- 0.00בקומת המרתף)
.90.30+
מוצע ( +- 0.00בקומת המסחר מרחוב ירושלים השלימה)
.93.94+
קומות -מאושר  2קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת.
מוצע  1קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת ואחת מעל
הכניסה הקובעת על פי סעיף 62א(א).9
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תוספת שטח שירות של  154מ"ר בקומה מתחת למפלס
הכניסה הקובעת (קומת החניה) .מאושר 536 -מ"ר.
מוצע  690 -מ"ר על פי סעיף 62א(א).15
שינוי קו בנין קדמי לשד' ירושלים השלימה.
מאושר 2 -מ'.
מוצע  1 -מ' ,קביעת קווי בנין תת קרקעיים כמסומן בתשריט
על פי סעיף 62א(א).4

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח' חטיבת
הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון .08-6367114 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום .כתובת  -רח'
התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע  84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס':
602-0405852
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
 ,התשכ"ה  , 1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-
 0405852תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _101/02/2
 37/101/02/2 , 104/101/02/2 ,על כל הוראותיה  ,למעט
השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :ל.א .נכסים בע"מ
שטח התכנית 891.000__ :מ"ר
מיקום:
מגרש  , 6מרכז תיירות ,אילת
התכנית הופקדה ב 01/06/17-וביום  05/06/17נקבעה שאינה
טעונה אישור לפי סעיף  109לחוק.
 .1תוספת שטחי שירות מתחת לקרקע  -לפי סעיף 62א(א): 15
סה"כ שטח עיקרי מאושר 787.50 -מ"ר ,מוצע 787.50 -מ"ר.
שטח שירות מעל הקרקע מותר 87.50 -מ"ר ,מוצע87.50 -
מ"ר.
שטח שירות מתחת לקרקע מותר  0מ"ר ,מוצע 151 -מ"ר.
 .2שינוי קו בניין קידמי(דרומי) -לפי סעיף 62א(א)4
מאושר 8.50מ' ,
מוצע 7.80מ'
 .3הכשרת קומת מרתף קיימת בדיעבד ,לפי סעיף62א(א) . 5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 06/04/17ובילקוט הפרסומים  7515התשע"ז ,עמ'  6336בתאריך
01/06/17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה  ,ת.ד 14 .אילת  ,88000טל 08 6367114/5- :ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת.ד ,68 .באר-
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שבע  ,84100טל 08 6263820- :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת
מס' 604-0307942
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיפים  89ו89-א לחוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז הדרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס' * .604-0307942גרסת
מונה הוראות 5 :מונה תשריט.5 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 123 / 101 / 02 / 4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אשקלון
ישוב :אשקלון ,שכונה :רמת כרמים ,רחוב :שורשים 35
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2753 :חלקה19 :
גוש 2753 :חלק מחלקה163 :
מגרשים:
מגרש 117 :שלם מתוכנית123/101/02/4 :
מטרת התכנית:
הסדרת מצב קיים למבנה במגרש בייעוד מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח עיקרי סה"כ  30מ''ר .
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות:
מאושר מתכנית קודמת  170מ"ר שטח עיקרי .מבוקשת תוספת
של  30מ"ר .סה"כ שטח עיקרי מבוקש  200מ"ר ,לפי סעיף 62א(א)
(()16א)( )2לחוק התכנון והבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רח' הגבורה  7מרכז נפתי אשקלון ,טלפון.08-6792290 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
רח' התקווה  4קריית הממשלה ב"ש ,טלפון ) .08-6263784 :ניתן
לעיין בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה המחוזית בשעות
קבלת הקהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב ,
בטלפון מס' .08-6263791:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
חי דהרי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
605-0188482
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0188482
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 30/192/03/5שינוי /5במ5/130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :מאפו אברהם מס'2 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38139 :מחלקה 15 :עד 15 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס'  30/192/03/5ו–/5במ 5/130/במגרש
מגורים מס'  ,125ברח' אברהם מאפו פינת יעקב פיכמן ,שכונת
נווה זאב .על ידי:
 .1הגדלת סה"כ זכויות בנייה (סה"כ מ 6,884 -מ"ר ל6,900 -
מ"ר) לפי סעיף 62א (א( )1( )1א) (.)1
למטרה עיקרית מ 5064 -מ"ר ל 5080 -מ"ר ע"י סגירת
מרפסת בגודל של  16מ"ר לדירה מס' .9
למטרת שרות -ללא שינוי.
 .2שינוי בדבר בינוי לפי סעיף 62א(א)(.)5
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
605-0410779
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת "
תכנית מס'  605-0410779המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 21/117/03/5שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :ציזלינג אהרון מס'1 :
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גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38131 :מחלקה 56 :עד 56 :שלם
גוש 38131 :מחלקה 105 :עד 105 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס'  21/117/03/5במגרש מס'  909מבנים
ומוסדות ציבור ברח' ציזלינג פינת יערי מאיר ,שכ' י"א ,על ידי:
 .1קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א(א).4
 .2קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א(א)(.)19
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
605-0430736
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0430736
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 32/160/03/5שינוי 8/160/03/5
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :שמשון מס'15 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38021 :מחלקה 22 :עד 22 :שלם
גוש 38021 :מחלקה 23 :עד 23 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס'  8/160/03/5ו– 32/160/03/5במגרש מס' 250
"אזור מגורים מיוחד ,ברחוב דרך שמשון  ,15שכונה ה' ,ע"י:
 .1הגדלת סה"כ זכויות כוללות מ 10,523 -מ"ר ל  16,837מ"ר
לפי סעיף 62א(א)( )2עבור עקרי 13,000 -מ"ר עבור שרות-
 3,837מ"ר
 .2שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)()4
 .3שינוי הוראות בדבר גובהם של בניינים ומס' הקומות ל–17
קומות לפי סעיף 62א(א)(4א).
 .4הגדלת מס' יח"ד מ– 120יח"ד ל– 240יח"ד לפי סעיף
62א(א)(.)8
 .5הגדלת תכסית ל  35%לפי סעיף 62א(א)()9
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
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חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
605-0481085
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0481085
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5במ  75 /שינוי /5במ4/75/
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :רות מס'24 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38171 :מחלקה 35 :עד 35 :שלם
גוש 38171 :מחלקה 70 :עד 70 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' / 5במ/5 , 75/במ 4/75/במגרש מס' , B54
מגורים של קוטג'ים עם קיר משותף ,ברח' רות  ,24שכ' נווה
מנחם ,באר שבע ,ע"י:
 .1הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ 151-מ"ר ל 219 -מ"ר לפי
סעיף 62א (א( )1( )1א) (.)1
 שטח עיקרי :מ 130-מ"ר ל 169-מ"ר.שטחי שירות :מעל הכניסה הקובעת מ 21-מ"ר ל50 -
מ''ר (עבור סככת רכב  15מ"ר ,ממ"ד  15מ"ר ,מחסן 8
מ"ר וחלל בעליית הגג  12מ''ר).
 .2קביעת תכסית מרבית ל 54%-לפי סעיף 62א (א) (.)9
 .3שינוי וקביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף
62א (א)(.)4
 .4שינוי בינוי לפי סעיף 62א(א) (.)5
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
605-0518282
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת "
תכנית מס'  605-0518282המהווה שינוי לתכניות הבאות/ 5 :
במ  72 /שינוי /5במ 4/75/שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :יוכבד בת מרים מס'21 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38380 :מחלקה 44 :עד 44 :חלקי
גוש 38381 :מחלקה 11 :עד 11 :שלם
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' / 5במ/5 , 72/במ 4/75/במגרש מס' ,A223
מגורים של קוטג'ים עם קיר משותף ,ברח' יוכבד בת מרים ,21
שכ' נווה מנחם ,באר שבע ,ע"י:
 .1הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ– 151מ"ר ל– 186מ"ר לפי סעיף
62א (א( )1( )1א) (.)1
 שטח עיקרי :מ 130-מ"ר ל 155-מ"ר. שטחי שירות :מעל הכניסה הקובעת מ 21-מ''רל 31-מ''ר(עבור סככת רכב  15מ''ר,ממ''ד  8מ''ר לפי קיים בהיתר,
מחסן  4מ''ר וגגון כניסה  4מ''ר).
 .2הגדלת תכסית מרבית מ– 45%ל– 47%לפי סעיף 62א (א) (.)9
 .3שינוי וקביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף
62א (א)(.)4
 .4שינוי בינוי לפי סעיף 62א(א) (.)5
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
607-0438200
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .607-0438200

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל1 / 130 / 03 / 25 -
חלק מ130 / 03 / 25 -
חלק מ / 25 -במ 40 /
חלק מ / 25 -במ 40 / 1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דימונה
ישוב :דימונה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39525 :מ חלקה 182 :עד 182 :חלקי
גוש 39525 :מ חלקה 275 :עד 275 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
תוכנית זו מסדירה מצב קיים ומאפשרת:
 שינוי קו בנין צידי עבור סככה מקו  1.50ל 0.00-מ' עבורסככות.
 שינוי קו בנין אחורי נקודתי עבור מצללת בד מ  3.0מ' ל- 0.00מ'.
 הגדלת שטחי שירות מ 57 -מ"ר ל 92 -מ"ר. הגדלת שטח התכסית מרבית מ 155-מ"ר ל 192-מ"ר ללאשינוי של סה"כ השטח המותר.
 שינוי תוכנית בינוי ע"י שינוי גובה סככות מ  2.35מ' ל- 3.30מ'.
 התכנית אינה מבטלת את נספח תוכנית הבינוי של תב"ע.1/130/03/25
 בבית מגורים ברח' מורן החורש  ,70מגרש  276Aשכ' נווהחורש.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שדרות
הנשיא דימונה ,ת.ד  1טלפון .08-6563182 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים קריית
הממשלה התקווה  4באר שבע טלפון .)08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
בני ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה דימונה
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
610-0492272
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 610-0492272
 ערד פארק מוטורי  -הצרחת שטחים.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 42/101/02/24

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ערד
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 50000 :מחלקה 9999 :עד 9999 :חלקי
גוש 100250 :מחלקה 4 :עד 4 :חלקי
גוש 100250 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הצרחת בין שטחים המיועדים למסחר ותיירות לשטח ציבורי
פתוח ובין שטח ציבורי פתוח למתקנים הנדסיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 19/4/2017ובילקוט פרסומים  ,7544עמ'  ,7626בתאריך .12/7/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ערד .כתובת :רחוב הפלמ"ח  ,8ערד ,טל' ,08-9951616
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז דרום ,כתובת :קריית הממשלה
– משרד הפנים באר-שבע ,טל'  .08-6263778כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ניסן בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ערד
מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
652-0526210
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס  - 652-0526210מגרש 58
שכ'  1לקיה .תשריט גרסה  ,5הוראות תוכנית גרסה 4
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 652-0197541
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :לקייה
שכ'  1מגרש  ,58לקייה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100446 :חלקות במלואן15 :
גוש 100446 :חלקי חלקות99 :
עיקרי הוראות התוכנית:
שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע על פי סעיף 62א(א)
סעיף קטן .4
הגדלת תכסית מ– 50%ל– 65%על פי סעיף 62א(א) סעיף קטן .9
כל השימושים,הוראות וזכויות בנייה יהיו על פי תכנית מס'
.652-0197541
מטרת התוכנית:
שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע לפי סעיף 62א(א)4
במגרש  58שכ'  1לקיה.
הגדלת תכסית מ 50%-ל 65% -על פי סעיף 62א(א)9
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש

8217

התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ובנייה נגב מזרחי ,רחוב קק"ל  139בית ידיעות אחרונות באר
שבע טלפון .08-6230966 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר
שבע ,טלפון.)08-6263791 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
דוד בונפלד
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה נגב מזרחי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אלבטרוס אסטרטגיות בע"מ

המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל סלמן ,עו"ד ,מפרקת

מליה דזיין בע"מ
(ח"פ )51-249539-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שוהם ,5
מגדל פז  ,1קומה  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרונה אביקזר ,עו"ד ,מפרקת

לורן שרותי מחשב בע"מ
(ח"פ )51-261736-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-393649-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2017בשעה  ,10.00במשרדי יגאל ארנון ושות',
עורכי דין ,רח' מרכז עזריאלי  ,1תל אביב  ,6702101לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.9.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שמואל
הנציב  ,25נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פרידמן ,רו"ח ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

רוני טדליס ,מפרק

אס.בי ספשייל ביזנס ישראל ( )2009בע"מ

(ח"פ )51-384643-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-432741-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2017בשעה  ,12.00אצל משרד עו"ד גרוס,
קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין
העגול ,תל אביב ,טל'  ,03-6078247לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל סלמן ,עו"ד ,מפרקת

מדף דוד ( )2000בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2017בשעה  ,12.00אצל משרד עו"ד גרוס,
קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין
העגול ,תל אביב ,טל'  ,03-6078247לשם הגשת דוח סופי של
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.9.2017בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' שמואל
הנציב  ,25נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פרידמן ,רו"ח ,מפרק

וייטנאם הקטנה בע"מ
(ח"פ )51-531273-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-305788-5
(בפירוק מרצון)

ISSN 0334-3030

יו-קור תעשיות צבע וציפויים בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קויפמן ,2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7559י' באב התשע"ז2.8.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

