רשומות

ילקוט הפרסומים
5205

י ,בתמוז התשס״ג

סו ביולי

עמוד

עמוד

הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט

0 ...ו34

מינוי יושב ראש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין
3410 .....................................
(שבח ,מבירה ורכישה)
הודעות על מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט

...

3410

תיקון טעות בהודעה ברבר גופים נתמכים לפי חוק
יסודות התקציב .................................................

3411

מינוי נציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות
..................
לפי חוק לעידוד השקעות הון

מינוי ממלאי מקום לחברים במועצה הארצית לתכנון
ולבניה ......................................................

3411

הורעה ברבר חברי ועדת חקירה לפי חוק שירותי
הדת היהודיים ............................................

3411

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק
הפסיכולוגים ................................................

וו34

הורעה על צורך בשיקום מחצבות

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)

...

2ו34

....................

3412

.....................................

3412

...

3412

הסמבה לפי חוק החומרים המסובנים

הרשאה לפי החוק האמור

הסמבה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים

תיקוני טעויות בהודעות על ביעור רשומות
.....................................................
בבתי משפט

3413

........................

3413

מינוי ועדת ערר לארנונה (להבים)

3411

מינוי מנהל ארנונה (להבים)

................................

הודעות ברבר רכישת קרקעות לצרבי ציבור

.....................

3413

3413.......

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

............................

3415

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

............................

3435

בקשות לפירוק חברות על ירי בית המשפט

2ו34

2003

הודעות מאת הכונס הרשמי

הודעות מאת הציבור

...........

3436

.................................

3440

3447 ............................:.......................

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

ב״ב בסיון התשס״ג

(22

(חמ 6°־,5

אביטל חן

התשמ״ר1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע שנשיא המרינה בתוקף סמכותו
לפי סעיף  4לחוק־יסוד :השפיטה ,2מינה את אשר רן גרוניס,
ומרים נאור ,לשופטים של בית המשפט העליון ,החל ביום
ט״ז בסיון התשס״ג ( 16ביוני .)2003
ביוני

רובין לביא
אביהו גופמן

לשופטים של בית משפט שלום ,החל ביום ט״ז בסיון
התשס״ג ( 16ביוני .)2003
ב״ב בסיון התשס״ג

ביוני

(22

؛חמ 60

)2003

יוסף (טומי) לפיד

)2003

שר המשפטים

יוסף (סוטי) לסיד

----------------י ס־ח התשמ״ר ,עט׳
 2ס״ח התשמ״ד ,עמי

שר המשפטים

מינוי יושב ראש לועדת ערר

.198

.78

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ,מבירה ורכישה),
התשכ״ג1963-

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ״ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע שנשיא המדינה בתוקף סמכותו
לפי סעיף  4לחוק־יסוד :השפיטה ,2מינה את:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ,מבירה ורכישה) ,התשכ״ג963-ו' (להלן  -החוק),
וסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ״ר,21984-
ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה
את יצחק בנאי ,ת״ז  ,106088שופט בגמלה ,ליושב ראש
בועדת ערר לענין סעיף  88לחוק.

שרה ברוש

תוקף המינוי לשנתיים.

ודרה מרוז

כ״ר בסיון התשס״ג

רון שפירא
גבריאלה לוי דה־ליאו

<חמ )3-324
----------------י ם־ח התשכ״ג ,עמי

חנה בן־עמי

(24

ביוני

;156

)2003

יוסף (טוטי) לסיד
שר המשפטים
התשנ״ב ,עמי  ;45התשנ״ט ,עמי

.130

ישעיהו שנלר

2

חאלד כבוב

ס״ח התשמ״ר ,עט׳  98ו.

יוסף אלרון

מרים מזרחי

הודעה על מינוי רשם

ברכה בר־זיו
רחל לביא־ברקאי י

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

אורית אפעל־גבאי
לשופטים של בית משפט מחוזי ,החל ביום ט״ז בסיון
התשס״ג ( 16ביוני .)2003
ב״ב בסיון התשס״ג

ביוני

(22

<חמ 60־)3
----------------י סייח התשמ״ד ,עמי
 2ס״ח התשמ״ד ,עמי

)2003

יוסף (סוטי) לסיד
שר המשפטים

בהתאם לסעיף (84ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ר ,'1984-אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
(84א) לחוק האמור ,ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את עו״ר
גלית אוסי־שעאבי ,ת״ז  ,029306560לרשם/ראש הוצאה
לפועל של בתי משפט השלום במחוז המרכז ,החל ביום ו
בתמוז התשס״ג ( 6ביולי .)2003

ב״ט בסיון התשס״ג

(29

<חמ 64־)3
----------------י סייח התשמ״ד ,עט,

.198

.78

התשמ״ד1984-

ביוני

)2003

אהרן בדק
נשיא בית המשפט העליון
.198

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ״ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ־ד984-ו' ,אני מודיע שנשיא המרינה בתוקף סמכותו
לפי סעיף  4לחוק־יסוד :השפיטה ,2מינה את:
דב פולוק

אברהם ני טננבוים
י סייח התשמ״ד ,עמי
 2׳סייח התשמ״ר ,עמי

3410

.198

הודעה על מינוי דשם
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ״ד1984-

בהתאם לסעיף (84ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
(84א) לחוק האמור ,ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את עתר
בנימין יזרעאלי ,ת״ז  ,058731498לרשם/ראש הוצאה לפועל

1

ס״ח התשמ״ר ,עט,

.198

.78

ילקוט הפרסומים

,5205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מינוי ממלא מקות להבר במועעה הארעית
לתכנון ולבניה

של בתי משפט השלום במחוז המרכז ,החל ביום ה ,באב
התשס״ג ( 3באוגוסט .)2003
כ״ט בסיון התשס״ג
<חמ )3-64

(29

ביוני

לפי חוק התכנון והבניה,

)2003

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

תיקון טעות בהודעה בדבר נופית נתמכים
לפי חוק יסודות התקציב,

תוקף המינוי מיום כ־ג בסיון התשס״ג

התשמ״ה1985-

כ״ו בסיון התשס״ג
(חט )3-1888

(26

כ־ג בסיון התשס״ג

ביוני

(23

<חמ 7־>3

----------------' ס־ח התשכ״ה ,עמי

)2003

;307

2

י״פ התשם־א ,עט׳

.3097

הודעת בדבר הברי ועדת הקידה

מינוי געיג משרד האוער במינהלת מרכז
ההשקעות

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל״ה—1971

התשי״ט1959-

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב(א) לחוק
שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל״א,'1971-
מיניתי ועדת חקירה לבחינת תפקודה של המועצה הדתית
מבשרת ציון וחבריה הם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א )2xלחוק לעידור
השקעות הון ,התשייט ,'1959-אני ממנה את רו*ח אבישי
ברדוגו ,ת״ז  ,022912257לנציג משרד האוצר במינהלת מרכז
ההשקעות.

חיים סופר ,ת־ז
הרבניים  -יושב ראש

,54159819

מינויה של רו*ח ורד טננבוים לנציגת משרד האוצר- 2

בטל.
כ-ט בסיון התשס״ג
(חמ )3-506

י
2

ביוני

(29

אמנון דה־הרטוך ,ת*ז
לממשלה  -חבר

)2003

.234

ל׳ בסיון התשס״ג

.948

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב )2xו־48א(א) לחוק
התכנון והבניה ,התשכ־ה ,'1965-אני ממנה את משה
מרחביה ,ת״ז  ,30441604לממלא מקום נוסף 2של אבי מעוז
במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

תוקף המינוי מיום כ״ג בסיון התשס״ג

(חמ 7־)3
;307

2

)2003

ילקוט הפרסומים

(

)2

שר הבינוי והשיכון
התשל״ג ,עמ ;228 ،התשץ ,עם,

י
2

.3098

,5205

התשל״ז1977-

(ו) גיניה פייגנברג ,ת־ז  ,310225206חברה מטעם מועצת
הפסיכולוגים במקומה של דניאלה עמרם;2

.168

י״פ התשס״א ,עמ׳

;'130

אריאל שרון
השר לעניני דתות
התשנ״ט ,עמי .86

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף (13ג) לחוק
הפסיכולוגים ,התשל״ז ,'1977-מיניתי לחברים בוערת
הרישום לענין החוק האמור את האנשים ששמותיהם
מפורטים להלן:

ביוני

אפרים איתם

----------------’ ס״ח התשכ״ה ,עמ،

ביוני

)2003

לפי חוק הפסיכולוגים,

.)2003

כ״ג בסיון התשס״ג

(23

ביוני

,57406670

נציג היועץ המשפטי

הודעה על הרבב ועדת רישות ומענה

התשכ״ה1965-

(23

(30

(חמ 2717־)i
----------------י ס״ח התשל״א ,עמי

מינוי ממלא מקומ להבר במועעה הארעית
לתכנון ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה,

מבקר פנים הנהלת בתי הדין

רינה הללי ,ת־ז  ,65173001מרכזת בבירה פרט ותקן ,אגף
המועצות הדתיות  -חברה

בנימין נתניהו
שר האוצר

ס״ח התשי־ט ,עמי
י־פ התשנ״ט ,עמ׳

)2003

אפרים איתם
שר הבינוי והשיכון
התשל״ג ,ענו  ;228התש״ן ,עמ׳

.168

בנימין נתניהו
שר האוצר

לפי חוק לעידוד השקעות הון,

(23

ביוני

.)2003

בהודעה בדבר גופים נתמכים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4698התשנ״ט ,עמי  462במקום •מכללת תל־תי■
צריך להיות •המכללה האקדמית בתל־חי".

ביוני

התשב״ה1965-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )2X3(2ו־48א(א) לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-אני ממנה את יוסף מנור,
 ,rn 050146240לממלא מקום נוסף 2של סופיה אלדור
במועצה הארעית לתכנון ולבניה.

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2005

רבקה חוברס ,ת״ז  ,055577969חברה מטעם מועצת
הפסיכולוגים במקומו של אריאל צולקמן.2

ס״ח התשל״ז ,עט,
י״פ התש״ס ,עט.3459 ,

;158

התשנ״ד ,עט׳

.67

3411

הסמבה

ההודעה .על מינוי ועדת רישום ומענה 3תתוקן לפי
זה.

לפי חוק החומרים המסובנים,

כ״ט בסיון התשס״ג
(חמ )3-400

ביוני

(29

---------------- 3י״פ התשנ״ז ,עמי

;5224

)2003

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ״ג ,’1993-אני מסמיכה את האנשים המפורטים להלן
לענין הסמכויות המפורטות בסעיף האמור:

דני גוה
שר הבריאות
התש״ס ,עמי .3459

יחיאל געש ,תייז
שרון עדי ,ת״ז

תוקפה של הסמבה זו כל עוד מקבלי ההסמכה
משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

לפי פקודת המכרות
בהתאם לסע יף  113לפקודת המכרות' ,ומאחר שנראה
לי שהופסק ניצול המחצבות ששמן מפורט להלן ,והנמצאות
במקומות המפורטים בנקודות הציון המרכזיות המפורטות
לצדן ,אני מודיע שהמחצבות טעונות שיקום:

שם המחצבה

מחצבת מגדל

2471/7485

מחצבת אפיק

2650/7418

מחצבת כפר
יחזקאל
מחפורת נחל
דליות מערב
סלעי ראש
עמיר (חלק)
מחצבות נחל
סכר
מחצבת נחל
פטיש (על ידי
אשל הנשיא)

2352/7199

כ״ה בסיון התשס׳״ג
(חט )3-567

2620/7548

1994/6829

1836/5570

1704/5794

(25

ביוני

י״ט בסיון התשס״ג
(חמ 2462־)3

ביוני

(19

מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל
מינהל מקרקעי
ישראל

)2003

)2003

מיכל ברטוב

הממונה

---------------- 1ס״ח התשנ״ג ,עמי

.28

כעלות

הרשאה
לפי חוק החומרים המסוכנים,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ח) לחוק החומרים
המסוכנים ,התשנ״ג ,’1993-אני מרשה את עוברי המרינה
המפורטים להלן לדרוש מבעל היתר רעלים להציג לפניו את
פנקס הרעלים:
רני עמיר ,ת״ז
יחיאל געש ,ת״ז 054278627
שרון ערי ,ת״ז 038648036
056568744

תוקפה של הרשאה זו בל עור מקבלי ההסמכה
משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.
י״ט בסיון התשס״ג
(חמ 2462־)3
----------------’ ס״ח התשנייג ,עמי

ביוני

(19

)2003

מיכל ברטוב
הממונה
.28

חוקי א״י ,כרך ב /עמ׳

;910

*..

ס״ח התשמ״ט ,עמ׳

.94

הסמבה בסמכות בגיסה
לפי חוק רישוי עסקים,

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים),

התשל״ה1975-

בתוקף סמכותי לפי תקנה ו(4ה) לתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,התשל״ה ,'1975-אני ממנה לענין התקנה
האמורה את האנשים המפורטים להלן ,לדרוש ממדביר
להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה:
יחיאל געש ,ת״ז
שרון עדי ,ת״ז

038648036

(18

(חמ 1550־)3
---------------- 1ק״ת התשל״ה ,עמי
עמי .1947
3412

)2003

אורי שלום
:1184

בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א )sxלחוק רישוי עסקים,
התשכ״ח968-ו' (להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עוברי
המדינה ששמותיהם מפורטים להלן להיכנס בכל עת סבירה
לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי ,או שקיים יסוד
סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור ,ברי לבדוק אם
מקיימים בהם את הוראות החוק והתקנות שלפיו ,לרבות
תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף  7לחוק:
רני עמיר ,ת״ז
יחיאל געש .ת״ז

054278627

ביוני

התשכ״ח1968-

056568744

תוקפו של מינוי זה בל עוד מקבלי המינוי משמשים
בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.
י״ח בסיון התשס״ג

התשנ״ג1993-

יעקב מימרן
~. .r

1

054278627

038648036

הודעה על עורך בשיקום מחעבות

נקודת ציון מרכזית
(רשת ישראל)

התשנייג1993-

המנהל
התשנ״ג ,עמי  ;812י״פ התשנ״ג,

שרון ערי ,תייז

054278627

038648036

תוקפה' של הסמכה זו בל עור מקבלי ההסמכה
משמשים בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

כ״ה בסיון התשס״ג
(חמ 2495־)3
---------------- 1סייח התשכ״ח ,עמי

(25

ילקוט הפרסומים

ביוני

)2003

מרדכי סלע
ממונה על איכות הסביבה
.204

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

הודעה לפי סעיפים 1 5־7

תיקוני טעויות
להודעה על ביעור רשומות בבתי משפט לפי
הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
ובתי דין דתיים) ,התשמ״ו ,'1986-שפורסמה
הפרסומים  ,5150התשס״ג ,עמי  ,1260במקום
2002״ צריך להיות ״משנת 2000״.

.1

בסיפה
תקנות
משפט
בילקוט
״משנת

.2

בהודעה על ביעור רשומות בבתי משפט לפי תקנות
הארכיונים (שמירחם וביעורם של תיקי בתי משפט
ובתי דין דתיים) ,התשמ״ו ,1986-שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5157התשס״ג ,עמי  ,1431אחרי "ובענין חוקי
עזר עירוניים״ צריך להיות ״משנת 1997״.

ב״ה בסיון התשס״ג
<חמ )3-82

ביוני

(25

)2003

התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,’1965-ובהתאם לתכנית בנין ערים מסי
לד( 610/להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2702התשמ״א ,עמי  ,1336מוסרת בוה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן  -הועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
ציבור) 943 ,ו ,2הורעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן
ברבר רכישת הקרקע האמורה.

؛

טוביה פרילינג
גנז המדינה

ק״ת התשמ״ו ,עמי

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

.1342

מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו1976-

נמסרת בזה הודעה בי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל״ו976-ו',
מינתה המועצה המקומית להבים בישובתה מיום 4
בספטמבר  2002ועדת ערר לענין החוק האמור ,בהרכב של
שלושה חברים כמפורט להלן:

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם עומרים לדבשה ,והועדה מורה בזה
שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

תוספת

ראובן בלומברג  -יושב ראש

גוש ,4026
במסומן בתבנית.

אילן גלעד  -חבר

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה
הרגילות.

אבי זוהר  -חבר

כ״ה בסיון התשס״ג

ביוני

(25

(חמ 265־)5
---------------- 3ס״ח התשל״ו ,עמ׳

)2003

אלי לוי
ראש המועצה המקומית להבים
.252

מימי מנהל ארנונה

נמסרת בזה הודעה בי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל״ו976-ו',
מינתה המועצה המקומית להבים בישיבתה מיום  8בינואר
 2002את גזבר המועצה למנהל ארנונה לענין החוק
האמור.

כ״ה בסיון התשס״ג

(25

(חמ 265־>3

)2003

אלי לוי

---------------- 1ס״ח התשל״ו ,עמי

(2

ביוני

----------------י ס״ח התשכ״ה ,עמי
 2ע־ד  ,1943תוס־  ,1עמי

ראש המועצה המקומית להבים
.252

ילקוט הפרסומים

,5205

בני רגב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

10.7.2003

.32

הודעה לפי סעיפים 1 5־7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית בנין ערים מסי
לד( 610/להלן  -התבנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3586התשמ״ט ,עמי  ,111מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד (להלן  -הועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
ציבור) ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
ס״ח התשב״ה ,עמי
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

יי בתמוז התשס״ג,

)2003

.307

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו 976-ו

ביוני

בי בסיון התשס״ג
(חמ 2־°

ח״ח

;303

הייעוד :שסח לבניני ציבור,

.307

עמי

.32

3413

בל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

תוספת
גוש
ן

;)136

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית לוד,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה
הרגילות.

ביוני

)2003

ג

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה,

\

1943

התשכ״ה\ 1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,’1965-ובהתאם לתבנית מסי ען457/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה■ ברבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4846התש״ס ,עמי  ,2380מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עידון (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 ,'1943הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לערכי עיבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן בדבר
רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעעמו זכות או טובת הנאה כלשהן .בקרקע
האמורה ■ורועה לקבל פיעויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרעאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם .המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

ס״ח התשב־ה ,עט-
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

3414

20

ייר

24

שביל משולב

25

ייר

26

שביל משולב
שביל משולב,
שביל משולב,

28
29

ייר
■ ייר

31

דיר

ייר
דיר

העתק התכנית מופקר במשרדי הועדה בכפר עארה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה
הרגילות.
י״ז בסיון התשס״ג ( 7ו ביוני
(חט )3-2

)2003

בני רגב
\

2

27

שביל משולב
שביל משולב,

30

תוספת

ט״ז בסיון התשס״ג
(חמ*2־)3

הייעור

33

גוש  ,4026חלקות ( 323 ,132מקודם ח״ח
שטח לבניני ציבור ,כמסומן בתכנית.

(16

- 20343

חלקי חלקה

בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה .מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה
שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה
בה.

הייעוד:

1

זבי אגבריה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

הודעה לפי סעיף

19

לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור) 943 .ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,’1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס ,פת( 148/להלן  -התכנית) ,שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בעיתון רשמי  ,1948 ,1645תוספת מס ,2 -עט׳ ,125
מעהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
(להלן  -הועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לערכי עיבור)943 ,ו( 2להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5171התשס״ג,
עט׳  ,1986תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
פתח תקוה מיום פרסום הורעה זו ברשומות.
תוספת
פתח תקוה  -גוש
הייעור :שב״ע.

ח״ח

,6399

,149

בשטח של

746

מ״ר;

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
בעיריית פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים
ובשעות העבודה הרגילות.
כ״ג בסיון התשס״ג

(23

ביוני

)2003

יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

(חמ >3-4

----------------ס״ח התשב״ה ,עמי .307
1
ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי .32
2

.307

עמי

.32

ילקוט הפרסומים

,5.205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

הודעות לפי חוק התכגון והכמה,
התשכ״ה—1965

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

התשב*ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת ק3181/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4993התשס־א ,עבד  ,2950מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קסם (להלן  -הועדה) ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)21943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5159התשס־ג ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית ג׳לג׳וליה מיום פרסום הורעה זו
ברשומות.
תוספת
גוש

,7508

ח־ח

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה פרפר אישור תפניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
()1

.2541

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב,
רחביה ,רח׳ רמב־ן  ,8השטח הידוע בטחנת הרוח -
מרכז הטחנה  -גוש  ,30038חלקה  153במלואה.

.20 ,19

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת בינוי לתוספת בניה
לשם הרחבת הבנין המסחרי הידוע בטחנת הרוח,
כמפורט להלן )1 :קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה
חלקית מעל הבנין הקיים לשימוש משרדים )2 :קביעת
בינוי לתוספת בניה ,לשימוש מסחר ,בקומת הקרקע
התחתונה הקיימת ,על ידי סגירת החצר התחתונה
הקיימת;  )3קביעת בינוי לתוספת מעלית בתוך הבנין
הקיים;  )4קביעת בינוי לתוספת מדרגות חירום בחזיתו
המזרחית של הבנין; ב) קביעת קווי בנין חרשים
לתוספת הבניה כאמור; ג) הגדלת שטחי הבניה
המרביים וקביעתם ל־ 1,697.15מ*ר מתוכם  1,333.05מ*ר
שטחים עיקריים; ד) הגדלת מספר הקומות המרביים
באגפו הצפוני של הבנין מ־ 3קומות ל־ 4קומות; ה)
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח;
ו) קביעת הוראות ,בגין גדרות ומדרגות להריסה; ז)
חלוקה חדשה.

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה קסם ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה הרגילות.
י־ח בסיון התשס־ג
؛חמ -4ב)

(18

ביוני

)2003

רבי ציץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב־ה1965-

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת
אפ/סססו (ק/סססו) (להלן  -התכנית /שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3687התשמ־ט ,עט׳
 ,3841מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה קסם
(להלך  -הועדה /בהתאם לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5161התשס־ג,
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית בפר
ברא מיום פרסום הורעה זו ברשומות.
תוספת
גוש - 8892
חלקות

מגרש

השטח במ״ר

הייעוד

5—3

180

242

ייר

6 ,5

165

5.573

6

166

3.029

שצ־פ
בית עמלין

5 ,4

168

210

3

169

186

5 ,4

170

234

ייר
ייר
דיר

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה קסם ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה הרגילות.
י־ב בסיון התשס־ג ( 12ביוני )2003
רבי ציון
(חמ 4־0
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם
----------------ס־ח התשב״ה ,עמי .307
’
ע״ד  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
1

ילקוט הפרסומים

*תבנית מיתאר מקומית מסי /2541א* ,שינוי לתבנית

,5205

י' בתמוז התשס־ג,

10.7.2003

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5076התשס־ב ,עכו
-.2415

()2

*תבנית מיתאר מקומית מסי /3419ח" ,שינוי לתכניות
 3419ו־/3419ב.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,המבנה
הידוע בקניון ירושלים בשבי מנחת  -גוש 30457
ח־ח  ;2גוש  ,34460ח״ח  ;1מגרשים  1ו־ 8בהתאם
לתבנית /3419ב.
עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת הוראות בדבר שינוי
ותוספות של שימושים בשטחים מכונים קיימים בבנין
קניון ירושלים; ב) קביעת הוראות בדבר שימושים דו־
תכליתיים בשטחי המקלסים הקיימים בקניון ירושלים;
ג) קביעת הוראות בדבר שימוש לאחסנה ולמיתקן
שטיפת רכב בשטחים ־קיימים בחניון הקניון; ד) תיקון
ההוראות בדבר גודל .שטחי החנויות הקטנות מ־ 80נר;
ה) חלוקת חללים למפלסי משנה במסגרת השטחים
המאושרים; ו) קביעת הוראות בדבר שימוש לאחסנה
בשטחי פריקה וטעינה; ז) קביעת תנאים לפיתוח גג
הקניון והגן הארכיאולוגי.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.3.2002ובילקוט הפרסומים  ,5070התשס־ב ,עבד
.2133

3415

()3

"תבנית מיתאר מקומית מס/3428 ,ב" ,שינוי לתבנית
/3428א.

אפס בחזית המערבית; ו) קביעת הוראות בניה בשטח
ותנאים למתן היתר בניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב,
רוממה ,הרחובות יפו והעבי ,השטח הידוע בשטח
התחנה המרכזית בין קואורדינטות אורך —169.250
 169.400לבין קואורדינטות רוחב  ;132.975-132.875גוש
 ,30075חלקות  117 ,112 ,36במלואן ,ח״ח ,120 ,55 ,27
 ;124 ,123 ,121מגרש  1בהתאם לתבנית .3428

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5099התשס״ב ,ענד .3490
()6

.4825

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שבי הר
נוף ,רה׳ שמעון אגסי  - 28גוש  ,30255חלקה 83
במלואה.

עיקרי הוראות התבנית :א) תוספת מחסנים במפלסים
תת־קרקעיים ,במפלסים 1 +806.50־ ,+810.70ללא הגדלת
מעטפת הבנין הקיימת; ב) הגדלת שטחי השירות
בכ־ 1,150מ״ר בעבור מחסנים במפלסים תת־קרקעיים;
ג) מיקום מחדש של מקומות חניה.

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת בינוי לתוספות בניה
במפלס  767.80בחזיתו המערבית של הבנין ,לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בו; ב) קביעת שטחי
הבניה המרביים לתוספת ל־ 90מ״ר; ג) קביעת קווי בנין
מרביים לתוספת הבניה כאמור; ד) קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתר בניה בשטח.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5139התשס״ג ,עמ׳
.805
()4

״תכנית מיתאר מקומית מס,
 1718 ,1395ו־.6819

4721״,

שינוי לתבניות

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2002ובילקוט הפרסומים  ,5073התשס־ב ,ענד

,4002

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב,
תלפיות השטח הידוע כמתחם משרד הרישוי ,בין
קואורדינטות אורך  170.250-170.050ובין קואורדינטות
רוחב  ;128.400-128.150גוש  ,30129חלקות 15 ,4 ,3
במלואן ,ח״ח .14 ,10

.2280
()7

.2133
()5

"תכנית מיתאר מקומית מס/5357 ,א" ,שינוי לתבנית

"תכנית מיתאר מקומית מס/6135 ,א" ,שינוי לתבניות
 6135ו־.6434

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב,
שומרי אמונים ,רח׳ שומרי אמונים  ,7השטח שבין
קואורדינטות אורך  221.550-221.425לבין קואורדינטות
244
רוחב  ;632.675-628.800גוש  ,30088חלקה
במלואה.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד .שטח בנין
עיבורי ,שע״פ ושטח להשלמה לאזור תעשיה ולדרך
הדשה; ב) קביעת בינוי להקמת מבנים ער  24קומות
עיקריות מעל  5קומות חניה לשם הקמת קרית תעשיה
עתירת ידע; ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה
המועעת; ר) קביעת שטחי בניה מרביים ל־ 54,000מ״ר
שטחים עיקריים ו־ 76,000מ״ר שטחי שירות; ה) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ו) קביעת הוראות בדבר מבנים וגדרות ומדרגות
להריסה; ז) קביעת הוראות בדבר עעים לעקירה; ח)
קביעת הוראות בדבר זבות מעבר לעיבור; ט) קביעת
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש של השטח.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.3.2002ובילקוט הפרסומים  ,5070התשס״ב ,עט׳

"תבנית מיתאר מקומית מס/6061 ,א" ,שינוי לתבנית

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן )1 :מאזור מגורים  3לאזור מגורים מיוחד;
 )2מאזור מגורים  3לשטח עיבורי פתוח;  )3מאזור
מגורים  3לדרך; ב) הגדלת שטחי הבניה המרביים לבנין
 4וקביעתם ל־,220ו מ״ר; ג) שינוי קווי בנין וקביעת קווי
בנין חרשים לבנין מס 4 ,באמור; ד) קביעת הוראות
בינוי ופיתוח בשטח התבנית; ה) קביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח; ו) קביעת שטחים עם זיקת הנאה
לעיבור והוראות לפיתוחם .י

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.9.2002ובילקוט הפרסומים  ,5114התשס״ג ,עט׳ .42
()8

"תכנית מיתאר מקומית מס/6174 ,ב" ,שינוי לתבניות
 ,2787בת ,4778/מק 6174/ומק74/ו/6א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב,
עטרות ,קלנדיה ,דרומית למסלול נמל התעופה של
ירושלים עטרות ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.135-221.065לבין קואורדינטות רוחב -641.075
 ;641.130גוש  ,29511חלקה  66במלואה.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב ,הר
חועבים ,השטח שבין רח׳ קרית המדע לשד ,גולדה
מאיר מדרום ,השטח שבין קואורדינטות אורך —219.900
 220.100לבין קואורדינטות רוחב  ;634.350-634.100גוש
 ,30240ח״ח  ;74 ,68גוש  ,30241חלקה  110במלואה ,ח״ח
 ;70 ,67מגרש /70א בהתאם לתבנית מק/6174/א ומגרש
 17בהתאם לתבנית בת.4778/

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת ייעוד שסח לאזור
מלונאות; ב) קביעת בינוי להקמת בית מלון; ג) קביעת
מספר הקומות המרבי ל־ 3קומות והגובה המרבי הוא
בין  +760מעל פני הים בפינה הקרובה למסלול
ול־ +761.30מעל פני הים בפינה הרחוקה ממנו; ד)
קביעת שטחי הבניה המרביים ל־ 3,638מ־ר ,מתוכם
 2,824מ״ר שטחים עיקריים ו־ 814מ״ר שטחי שירות; ה)
קביעת קווי בנין מרביים לבית המלון לרבות קו בנין

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
תעשיה לאזור תעשיה מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספת
בנין חדש בשטח מגרש 70א שלפי תבנית מק/6174/א; ג)
קביעת מספר הקומות המרבי לבנין באמור ל־ 4קומות
מעל מפלס ה־ 0.00באגפו העפוני ,ול־ 19קומות מעל
מפלס ה־ 0.00באגפו הדרומי; ד) הגדלת שטחי הבניה
המרביים בשטח מגרש 70א וקביעתם ל־ 81,681.24מ״ר
מתוכם  25,700מ״ר לבנין המועע; ה) שינוי קווי בנין

.62

3416

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מ״ר; ו) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים ,לרבות
קו בנין  ;0ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי
בניה בשטח; ח) קביעת הוראות בגין מבנים ,גדרות
ומדרגות להריסה; ט) איחור וחלוקה מחרש.

וקביעת קווי בנין חדשים להקמת הבנין החדש ולבניה
התת־קרקעית במגרש; ו) קביעת השימושים המותרים
בשטח הבנין המוצע לתעשיה עתירת ידע ו/או
טכנולוגיה; ז) קביעת הוראות בינוי ופיתוח תנאים למתן
היתרי בניה; ח) קביעת הוראות למניעת מפגעים
סביבתיים; ט) קביעת הוראות לפיתוח ולאחזקה של
השטח הציבורי הפתוח שבתחום התבנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.9.2002ובילקוט הפרסומים  ,5122התשס־ג ,עכר .295
()11

הודעה על הפקדת התכנות פורסמה בעיתונות ביום
 20.9.2002ובילקוט .הפרסומים  ,5114התשס־ג ,עט׳

־תכנית מיתאר מקומית מס,
ו־.62

,'6582

שינוי לתבניות

1472

, .42

()9

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,רח־
אברהם מסלונים  ,23 ,21השטח שבין קואורדינטות אורך
 132.660-132.620לבין קואורדינטות רוחב -171.070
 ;171.100גוש  ,30062חלקות  2 ,1במלואן.

"תבנית מיתאר מקומית מס ,ס/622ב" ,שינוי לתכניות
 3907 ,5/22/2ו־/1978א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב־ נוה
יעקב ,רח׳ מעגלות הרב פרדס  ,115השטח שבין
קואורדינטות אורך  173.475-173.400לבין קואורדינטות
רוחב  ;138.520-138.450גוש  ,30644חלקה  41במלואה.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3ושטח לדרך קיימת או מאושרת לאזור מגורים
מיוחד; ב) קביעת הוראות בגין ביטול דרך; ג) הקמת
בנין חדש בן  3קומות; ד) קביעת בינוי לתוספת בניה
של מקלט בחלקו הדרומי של מגרש חדש מס* ;1.ה)
קביעת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־ 461.51
מ־ר; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות בגין איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמה; ח) קביעת הוראות בדבר
ביצוע חניה פרטית; ט) קביעת הוראות להריסה.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור שטח מאזור
מנורים רב קומות לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי
לתוספות בניה סטנדרטיות בבנין  115לשם הרחבת
יחידות דיור קיימות; ג) קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה באמור; ר) הגרלת שטחי הבניה
המרביים בבנין  115ל־ 4,110.53מ־ר ,מתוכם  974.75מ״ר
שטחים עיקריים :ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים להיתר בניה בשטח.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.2001ובילקוט הפרסומים  ,5008התשס״א ,ענד

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2001ובילקוט הפרסומים  ,4912התש־ס ,עמי .4512
()12

.3487
()10

״תבנית מיתאר מקומית מסי

6251״,

שינוי לתכנית

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב ,מאה
שערים ,רח׳ חיי ארם  ,24השטח שבין קואורדינטות
אודך  220.980-220.950לבין קואורדינטות רוחב —632.635
 ;632.675גוש  ,30062חלקות  259 ,125 ,80במלואן.

.2267

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי
רוממה ,רח׳ הרקמה  - 9גוש  ,30235חלקה  94במלואה,
ח־ח .146
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מלאכה זעירה ומדרך לשטח משולב למוסד
ולמלאכה זעירה; ב) קביעת השימושים המותרים בשטח
מגרש  ,1למוסד לילדים פגועי מוחין ולמלאכה זעירה,
לפי החלוקה הזו )1 :מלאכה זעירה במבנה בחלק הדרום
מזרחי;  )2מוסד משולב במלאכה זעירה במפלס ,0.00
בחלק הצפון מערבי של המבנה הקיים;  )3מוסד בשאר
תוספת הבניה; ג) קביעת תוספת בינוי לתוספות בניה
בשטח מגרש חדש מסי ו ,במפורט להלן )1 :לתוספת אגף
בחלקו הצפון מזרחי של הבנין הקיים;  )2לתוספות
בניה ,הכוללות עמודים קונסטרוקטיביים וחזיתות
חדשות ,בבל חזיתות הבנין;  )3קביעת בינוי לתוספת
חדר מדרגות בחזיתו המערבית של הבנין ,ומדרגות
חירום בחזיתו הצפונית של הבנין;  )4קביעת בינוי
לתוספת  4קומות חדשות (העליונה קומה חלקית
לשימושים טכניים) מעל הבנין הקיים;  )5קביעת
הוראות בדבר הריסת חלקו הדרום מזרחי של הבנין
הקיים והקמת בנין חדש במקומו;  )6קביעת בינוי
לתוספת  2מעליות בחזית" המזרחית של הבנין; ר)
קביעת מספר הקומות המרבי בשטח מגרש חדש מסי 1
לחמש קומות ברוב שטחו לשלוש קומות מעל קומת
מרתף בחלקו הדרום מזרחי; ה) הגדלת שטחי הבניה
המרביים בשטח מגרש חדש מסי  1וקביעתם ל־5,917.3

ילקוט הפרסומים

,5205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

״תבנית מיתאר מקומית מס■
/1936א ו־.62

,*6601

שינוי לתכניות

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לשטח למוסד; ב) קביעת הוראות בגין הריסת
מבנים קיימים בשטח וקביעת בינוי להקמת בנין בן 4
קומות (קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים) מעל
קומת חניה לשם הקמת מבון כתב ,בית מדרש ו־ 2יח־ד
חדשות; ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת
בשטח ,לרבות קווי בנין אפס לחניה תת־קרקעית; ד)
קביעת מספר קומות במגרש חדש מס 1 ,ל־ 4קומות
(קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים) מעל קומת
חניה; ה) קביעת שטחי בניה מרביים בשטח ל־1,469.52
מיר ,מתוכם  978.36מ״ר שטחים עיקריים; ו) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
ז) קביעת הוראות בגין הריסת בנינים וגדרות; ח) קביעת
הוראות בגין איחוד חלקות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.8.2001ובילקוט הפרסומים  ,5015התשס־א ,עמי .3921
()13

״תבנית מיתאר מקומית מס,

6691״,

שינוי לתבנית

.3770

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שבי
בקעה ,רח־ יפתח  ,5השטח שבין קואורדינטות אורך
 171.150-171.050לבין קואורדינטות רוחב —129.825
 ;129.900גוש  ,30016חלקה  30במלואה.

3417

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1מיוחד לאזור מגורים  :2ב) התרת שינוי
שימוש של שטחי מחסנים בקומת מרתף לשטחי מגורים
לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמעליה ולשם
תוספת יח״ד חרשה; ג) התרת .שימוש בחלק מחלל גג
רעפים למגורים לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה
שמתחתיה; ר) תוספת חדר בחזית מזרחית ליח״ד קיימת
בקומת הכניסה וליח״ד קיימת בקומה א ;,ה) הרחבת
מרפסות מקורות בקומת הכניסה ובקומה א' ומרפסות
לא מקורות בקומה ב ,,בחזיתות צפונית ודרומית; ו)
קביעת קווי בנין חרשים לתוספות הבניה ,באמור; ז)
הגרלת שטתי הבניה המרביים בשטח החלקה תוך
קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה ל־526
מ״ר שטחים עיקריים; ח) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתד בניה בשטח.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משטח לשמורת
טבע לשטח לבית קברות; ב) קביעת בינוי ופיתוח לשם
הרחבת בית הקברות הר תמיר והר המנוחות; ג) קביעת
הוראות בינוי ,פיתוח וטיפול נופי לרבות התרת הקמת
קברים בקומות ,קבורת שדה ,קבורה רמה וקביעת אופן
הטיפול בחזיתות בתי הקברות שבתחום התבנית,
הפונות לכביש ו; ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5075התשס־ב ,עמי
.2282
()17

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.9.2002ובילקוט הפרסומים  ,5073התשס־ב ,עט׳ .2282
()14

״תכנית מיתאר מקומית מס'

7243״,

עיקרי הודאות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורים  2מיוחד; ב) קביעת בינוי
לתוספות בניה במפורט להלן )1 :לתוספות בניה ,סגירת
מרפסות בקומה השניה ,לשם הרחבת יח־ד קיימת; )2
התרת שימוש בחלל גג קיים לשם הרחבת יח־ד קיימת
בקומה שמתחתיה; ג) קביעת קווי בנין חרשים לתוספות
הבניה ,באמור; ד) הגרלת שטחי בניה מרביים בשטח
וקביעתם ל־ 603.3מ״ר; ה) קביעת הודאות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו) קביעת הוראות בגין
מבנים וגדרות להריסה.

שינוי לתכנית

.3601

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב׳
פסגת זאב מזרח ,רח׳ זאב שרף  ,31 ,29 ,27 ,25 ,23השטח
שבין קואורדינטות אורך  223.700-223.550לבין
קואורדינטות רוחב  ;636.450-636.375מגרשים  3-1לפי
תרש״צ  ,5/53/3מגרש  1054בהתאם לתבנית .3601

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת בינוי לתוספות בניה
בקומות עליונות של בנינים קיימים במגרשים  3-1לשם
הרחבות יח״ד קיימות; ב) קביעת קווי בנין חרשים
לתוספות הבניה באמור; ג) קביעת שטחי בניה מרביים
לתוספת ל־31.25ו מ״ר; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5065התשס־ב ,ענד
.1975

()18

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.9.2002ובילקוט הפרסומים  ,5112התשס״ג ,עם.13 -
()15

״תכנית מיתאר מקומית מס,

7470״,

שינוי לתכנית

.4956

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב,
רמות ,רח׳ הנרי מורגנטאו  ,58השטח שבין קואורדינטות
אורך  169.475-169.400לבין קואורדינטות רוחב —133.475
 ;133.575גוש  ,30719ח״ח .16
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות המוצעות ,כאמור; ב) קביעת שטחי הבניה
המרביים לתוספות כאמור ל־ 37.2מ״ר.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5143התשס״ג ,עמי
.1027

()16

״תכנית מיתאר מקומית מסי

7506״,

שינוי לתבנית

.62

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
גבעת שאול ,השטח הידוע כשטח בית העלמין הר
המנוחות והר תמיר ,השטח שבין •קואורדינטות אורך
י  167.600-166.575לבין קואורדינטות רוחב -133.750
 ;134.200גוש  ,30227ח״ח  ;42 ,37 ,26 ,25 ,8גוש ,30229
ח״ח .9 ,1

3418

״תבנית מיתאר מקומית מס־

7657״,

שינוי לתכנית

.62

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב,
קדיח שמואל ,רח׳ חרל״פ  ,54השטח שבין קואורדינטות
רוחב  650.625-650.575לבין קואורדינטות אורך —220.025
 ;220.100גוש  ,50024חלקה  116במלואה.

״תבנית מיתאר מקומית מס•

7658״,

שינוי לתבנית

.2748

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב ,תל
ארזה ,רח׳ אהלי יוסף  ,20השטח שבין קואורדינטות
אורך  220.650-220.615לבין קואורדינטות רוחב -633.750
 ;653.780גוש  ,30080חלקה  269במלואה; מגרש 34
בהתאם לתבנית .2748

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורים מיוחד ולדרך; ב) קביעת בינוי
לתוספות בניה בשטח התכנית ובמפורט להלן)1 :
 .תוספת בניה בקומת קרקע לשם הרחבת משרד קיים
בחזית המערבית ,במפלס  -1.30בהתאם לקיים בשטח;
 )2תוספות בניה בקומות קרקע ,א' ,ב ,-ג ,ו־ד׳ בחזית
המזרחית לשם הרחבות יח״ר קיימות;  )3תוספת בניה
בקומת המרתף בהתאם לקיים בשטח; ג) קביעת קווי
בנין מרביים לתוספות הבניה כאמור; ד) הגרלת שטחי
הבניה המרביים בשטח המגרש ל־ 1,678.5מ״ר מהם
 1,274מ״ר לשימושים עיקריים :ה) קביעת השימושים
המותרים בשטח; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן 'היתר בניה בשטח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5090התשס״ב ,עמי
.3207

ילקוט הפרסומים

,5205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

()19

״תבנית מיתאר מקומית מס-

7976״,

שינוי לתבנית

.1042

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב ,בית
וגן ,רח׳ הרב פרנק  ,9השטח שבין קואורדינטות אורך
 167.615-167.545לבין קואורדינטות רוחב -130.105
 ;130.240גוש  ,30342חלקה  56במלואה.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב ,זכרון
משה ,רח־ דוד ילין  ,4השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.650-220.600לבין קואורדינטות רוחב -632.600
 ;632.650גוש  ,30066חלקה ו  9במלואה.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור שטח מאזור
מגורים  1לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספת
קומה עליונה לשם הרחבת  2יח״ד קיימות בקומה
שמתחתיה; ג) קביעת קווי בנין חרשים לתוספות
הבניה ,באמור; ר) הגרלת מספר קומות מרבי מ־3
קומות מעל■ קומת מרתף ל־ 4קומות מעל קומת מרתף;
ה) קביעת שטחי בניה מרביים לתוספת ל־  121מ״ר; ו)
קביעת הוראות בגין גדר להריסה; ז) קביעת עצים
לשימור; ח) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר
בניה; ט) קביעת שטח לחניה פרטית.

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הכינויים האלה
בשטח )1 :חפירת קומת מרתף לשם יצירת מחסנים וחדר
מונים;  )2תוספות בניה בחזית צפונית של הבנין
בקומות ,קרקע ,א' ,ו־ב׳ לשם הרחבות יח־ד קיימות
כאותן הקומות;  )3תוספת קומה עליונה המובלעת
בתוך חלל גג הרעפים לשם הרחבת יח״ר קיימת בקומה
שמתחתיה; ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
הבניה ,באמור; ג) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח
וקביעתם ל־ 456מ״ר; ד) הגדלת מספר קומות מרבי מ־3
קומות ל־ .4קומות מעל קומת מרתף; ה) קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו) קביעת
הודאות בגין חזית מסחרית; ז) תיקון שטח חלקה לפי
מדידה.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5087.התשס־ב ,ענר
.2985
()20

()22

״תבנית מיתאר מקומית מסי
/2874א ו־/2874ב.

8622״,

שינוי לתכניות

,2874

״תכנית מיתאר מקומית מס,
ו־.62

8244״,

שינוי לתבניות

1042

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.12.2002ובילקוט הפרסומים  ,5143התשס־ג ,עבד
.1028

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי בית
וגן ,רח׳ בית וגן  ,70השטח שבין קואורדינטות אורך
 630.370-630.310לבין קואורדינטות רוחב —217.610
 ;217.660גוש  ,30342חלקה  77במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור מאזור מגורים 1
לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספת קומה
חלקית לשם הרחבת יחידת דיור בקומה שמתחתיה; ג)
הגרלת שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה וקביעת
שטחי הבניה המרביים לתוספת הקומה ל־ 82מ״ר; ד)
הגרלת מספר הקומות המרבי מארבע קומות לחמש
קומות; ה) קביעת קווי בנין מרביים לתוספת הקומה; ו)
קביעת הודאות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח;
ז) קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5099התשס״ב ,עט׳ .3491
()21

״תבנית מיתאר מקומית מסי י
 5/27/1ו־.2845

8398״,

שינוי לתכניות

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת בינוי לתוספת בניה
בחזית צפון מזרחית של הבנין נשוא התכנית ,בקומות
קרקע ,א' ו־ב־ לשם הרחבת יחידות קיימות; ב) קביעת
קווי בנין חרשים לתוספות הבניה באמור; ג) הגבלת
שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־  903.81מ״ר; ד)
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח.

הורעה על הפקדת 1התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.12.2002ובילקוט הפרסומים  ,5143התשס״ג .,עט׳
.1028

ילקוט הפרסומים

,5205

ט־ז בסיון התשס״ג

(16

ביוני

)2003

מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב,
רמות ,רח׳ הרף היומי ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 636.110-636.000לבין קואורדינטות רוחב —219.555
 ;219.700גוש  ,30718חלקה  12במלואה.

י' בתמוז התשס״ג,

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלבה ו,
ירושלים  ,91010טל■  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ביבר ספרא  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

10.7.2003

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מפורטת מס׳
תא ,"2686/שינוי לתכנית 'תא.618/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל״אביב-יפו -
גוש  ,7110חלקות  155 ,48במלואן; גבולות התבנית :בצפון -
רה ,ברוריה ,במערב  -גבול חלקות  223 ,219ו־ 318בגוש
 ,7110במזרח  -רח־ זימן וגבול חלקות  142 ,141ו־ס 28בגוש
 ,7110בדרום  -רח׳ עמק ברכה.

עיקרי הוראות התכנית :עידוד פינוי המתחם משימושי
התעשיה והמלאכה המטרריים הקיימים בו (בתי מלאכה,
נגדיות ובית חרושת הבורג) ותכנונו למגורים לשטח פרטי
פתוח ולשטח ציבורי פתוח באופן המשתלב באזור המגורים
המקיף אותו ,כל זאת על ידי :א) שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד; ב) שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים ג ,לשטח פרטי פתוח ולשטח ציבורי פתוח להרחבת

3419

הגינה הציבורית  -גן בוציקו; ג) קביעת  220%בניה למגורים
לשטחים עיקריים ,הכוללים כ־ 149יח״ד למימוש בשני
מגרשים ,במגרש  1יהיה בנין שגובהו  25קומות ובמגרש - 2
 17קומות .במקרה של בניה בתוך  4שנים מיום אישור
התבנית ,זכויות הבניה יהיו  ,240%גובהי הבנינים יהיו 27
ו־ 19קומות בהתאמה ,ומספר יחידות הדיור יהיה ב־.165

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.1.2001ובילקוט הפרסומים  ,4958התשס״א ,עמי .1557
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד העם  ,9תל־אביב-
יפו  ,61290טלי  ,05-5195216וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב-
יפו ,טלי  ,05-5217162ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בסיון התשם־ג

(16

ביוני

)2005

שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחת חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת "תבנית מפורטת מסי חפ/
2124״ ,שינוי לתבניות חפ499/ו ,חפ/1499/ב ,חפ/1499/ג וחפ/
/229ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שבי קרית
חיים מזרחית ,רח׳ אהרונוביץ  - 5/5גוש  ,11585חלקה 72
במלואה ,ח״ח .151

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳
לאזור מגורים בי מיוחד על ירי הגרלת שטח הבניה המותר,
ביטול קומת עמודים תוספת שתי קומות וקביעת כמות
מקומות החניה שתסופק במגרש.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית :,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .؟ל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שרי הפלי״ם
 ,15חיפה .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח׳ ביאליק  ,5חיפה ,טלי
.04-8556807

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

3420

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
חפ5/וו/1ד" ,שינוי לתכניות חפ/1400/יב ,1/חפ/גווו ,חפ/
לווו/א ,חפ/1115/ב ,חפ5/ווו/נב ,חפ ,1580/חפ0/ס/14יב,
חפ.1400/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חיפה ,פינת
הרחובות טשרניחובסקי וארמונר פלג  -גוש  ,10804חלקות
 ,102 ,96לסו במלואן ,ח״ח  ,22ול.99 ,
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטח הבניה המותר
בשטח בדי )1 :להסדיר בניה קיימת החורגת משטח הבניה
המותר בחלקה והנמצאת מתחת למפלס רח׳ טשרניחובסקי;
 )2לאפשר תוספת קומה במפלס רה ,טשרניחובסקי ברצף עם
השטח המסחרי הקיים בחלקה  102ובן תוספת מעלית; ב)
שינוי קווי בנין.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.12.2002ובילקוט הפרסומים  ,5147התשס״ג ,עמי .1152

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שר ,הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04 -8655448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח׳ ביאליק  ,5חיפה ,טל ,04-8556807 ,ובל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה ברבר ביטול הודעת הפקדת תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ברבר ביטול הורעה על הפקרת
•תבנית מס• חר ,"817/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם
לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו ,פורסמה
בעיתונות ביום  5.1.1989ובילקוט הפרסומים  ,5615התשמ״ט,
עמי .1209
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,מצפון
למושב מכמורת סמוך לחוף הים  -גוש  ,10576ח״ח .7 ,1

עיקרי הוראות התבנית :א) ייעוד השטח לכפר נופש
הבולל מבני אכסון והשירותים הנלווים; ב) איסור בניה
בתחום של  100מ׳ מקו המים.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית במשדרי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי־ם  ,15חיפה,
טל ,04-8655448 ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ,רח׳ הלל יפה  ,9חדרה  ,58100טל'  ,04-6505115ובל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר אישור רשימת בנינים
ושימושים הורגים
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  179לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,ברבר אישור רשימת בנינים

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2005

ושימושים חורגים לתבנית טב/160/א ,המתייחסת לתבנית
טב/במ.160/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית טבעון ,חניון
אגד  -גוש  ,10368חלקה .24
המבנים החורגים :מבנה מס - 1 ,מבנה משרדים ,מבנה
מס׳  - 2מבנה מחסנים ,מבנה מס׳  - 3מיתקן רחצה ,מבנים
מס׳  - 5 ,4משטחי חניה.
עיקרי הוראות התכנית :מסירת הורעה על רשימת
שימושים חורגים בקרקע ובמבנים למשך שלוש שנים.

הורעה על הפקדת רשימת בנינים ושימושים חורגים
פורסמה בעיתונות ביום  31.8.2001ובילקוט הפרסומים ,5018
התשס״א ,עמי .4020

רשימת הבנינים והשימושים החורגים נמצאת במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד׳ הפלי־ם
חיפה ,טל׳  ,04-8633448ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון ,קרית טבעון  ,36100טל׳
 ,04-9539249ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון מופקדות תבניות אלה:
(ו) •תכנית מפורטת
וש.445/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :זכרון יעקב  -גוש
 ,11297חלקה 175א במלואה ,ח־ח .168 ,161 ,107

,15

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון מופקדות תכניות אלה:
()1

ענ,"525/

"תכנית מפורטת מס׳

שינוי לתבנית

ענ.207/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אום אל פחם,
ממערב לאל־עראיש ודרומית לדרך מס׳  - 65גוש
 ,20336ח״ח  ;19 ,6-2גוש  ,20337חלקה  51במלואה ,ח־ח
 ;43 ,41 ,38 ,15 ,13גוש  ,20424ח״ח .39 ,34
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת רשימת התכליות
בשטח למיתקנים הנדסיים בדי לאפשר הקמת בית
מטבחיים.
()2

"תבנית מפורטת מס׳

ענ645/־,

שינוי לתכנית ענ/במ/

.358

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה אל־גרביה -
גוש  ,8758ח״ח .44 ,7 ,6
עיקרי הוראות התבנית :א) הקטנת אחוז הפרשה
לצורכי ציבור בח״ח  ;44ב) שינוי ייעוד חלק משטח
לבנין ציבורי לשטח מגורים א׳; ג) חלוקה חרשה
למגרשי בניה; ר) קביעת הוראות בניה בתבנית.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים ,בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד׳ הפלי״ם  ,15חיפה.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ,עארה  ,30025טל׳ .04-6351789
ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס־ג,

10.7.2003

 ‘orש,"1045/

שינוי לתכניות

ש207/

עיקרי הוראות התבנית :א) תוספת יחידת דיור במגרש;
ב) שינוי קו בנין אחורי מ־ 5מ ,ל־ 4מ ;,ג) שינוי רוחב
דרך מס 107 -מ־ 4מי ל־ 3מ׳.
()2

־תבנית מפורטת מסי
וש.452/

ש,"1060/

שינוי לתבניות

ש148/

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה  -גוש
 ,10214חלקה  149במלואה ,ח־ח .150 ,79

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת דרך משולבת חדשה;
ב) שינוי ייעוד מאזור לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח;
ג) שינוי ייעור מאזור לבניני ציבור ושטח ציבורי פתוח
לאזור מעורב שב־צ  +שצ־פ; ד) איחור וחלוקה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד ,הפלי־ם  ,15חיפה.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ,זברון יעקב  ,30950טל• .04 - 6305522

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
ט־ז בסיון התשס־ג

(16

ביוני

)2003

אדם קולמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון ■ מקומי טייבה

הודעה בדבר אישור תבניות 'מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,ברבר אישור תבניות אלה:
(ו) "תבנית מיתאר מקומית מסי
ממ75/וו.

טב2954/־,

שינוי לתבנית

3421

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טייבה  -גוש
ח־ח  ;30-27מגרשים  2ו־ 5בהתאם .לתבנית ממ175/ו.

מרחב תכנון מקומי יהוד

,7846

עיקרי הוראות התבנית :יא) איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) קביעת קו בנין לפי מעב קיים; ג) קביעת
קונטור בניה; ר) קביעת הוראות בניה.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.7.2002ובילקוט הפרסומים  ,5073התשס־ב ,עמי
.2290
()2

"תבנית מיתאר מקומית מס,
טב.2506/

טב,"2966/

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד מופקדת ־תבנית מיתאר מקומית מס,
יר ,*6166/שינוי לתכנית יר/במ/ו.200
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יהוד  -גוש
ח״ח  ;64 ,63 ,59 ,55מגרשים
 1000בהתאם לתבנית יר/במ.2001/

,6692

שינוי לתבנית

,953 ,165 ,164 ,159 ,158 ,3-1

,7852

עיקרי הוראות התבנית :א) התחדשות עירונית ,פינוי
ובינוי מחדש; ב) שינוי ייעוד קרקע ממגורים א /שצ־פ ,דרך
קיימת ושטח למוסד ,למגורים מיוחד ,לשפ״פ וביטול דרך
קיימת; ג) שינוי קו בנין; ד) קביעת זכויות והוראות בניה; ה)
הגדרת זיקת הנאה לעיבור; ו) קביעת אופי הבינוי ,מספר
יחידות הדיור ,שטח ממועע לדירה; ז) קביעת הנחיות
לעיעוב ארכיטקטוני למבנים; ח) קביעת הוראות לעריכתה
של תבנית איחור מכוחה של תבנית זו.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טייבה  -גוש
חלקות  22 ,21במלואן ,ח־ח .23 ,20 ,18 ,1

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי תוואי דרך; ב) ביטול
דרך משולבת והמרתה לשביל פרטי; ג) שינוי ייעוד
ממגורים ג ,לשביל; ד) קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.3.2002ובילקוט הפרסומים  ,5054התשס״ב ,עמ،
.1463

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד ,הרצל  ,91רמלה  ,72430טל,
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה ,טייבה  ,40400טלי  ,09-7992808וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים יהוד ,דרום השרון והמרכז

הודעה בדבר הבנת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר הבנת י "תבנית מיתאר
מקומית מס ,מח."190/

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרעל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומעא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יהוד ,רה ,מרבד הקסמים  ,6יהוד
.56100

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תעהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ,סביון ונווה
אפרים ,בביש  461בין כביש  40לצומת סביון  -גוש
חלקה  181במלואה ,ח־ח  ;242 ,227 ,217גוש  ,6499חלקות
 144-140 ,138-135 ,132 ,131 ,129 ,118-114 ,112-92במלואן,
ח־ח  ;145 ,139גוש  ,6500חלקות ,108 ,104 ,102 ,99 ,95-70
 128-125 ,123-117 ,115-113 ,111 ,109במלואן ,ח־ח  ;124גוש
 ,6502חלקות  218 ,214 ,147 ,146במלואן ,ח־ח  ;225גוש ,6503
ח״ח  ;71 ,37-29גוש  ,6686חלקות  71-67 ,65 ,30במלואן,
ח־ח  ;73 ,72 ,32 ,31 ,29גוש  ,6687חלקות 80 ,79 ,75 ,71
במלואן ,ח״ח  ;82 ,73 ,72גוש  ,6695חלקות ,30 ,29 ,23 ,6-2
 214 ,57 ,55במלואן ,ח־ח ,67 ,62 ,58 ,28 ,26 ,24 ,22 ,21 ,13 ,1
 ;216 ,123 ,113גוש  ,6696חלקות ,44 ,39 ,33-31 ,26 ,21 ,17-6
 82-79 ,77 ,73-63 ,60 ,52-47 ,45במלואן ,ח״ח ,23 ,22 ,5-1
 ;62 ,61 ,59 ,56 ,53 ,46 ,43 ,42 ,40 ,38 ,28 ,27 ,25גוש ,6697
חלקות  55 ,32-27 ,25-23 ,21 ,10-6במלואן ,ח״ח —42 ,12 ,11
 ;62 ,61 ,58-56 ,53 ,51- ,44גוש  ,6698ח״ח  ;9 ,8 ,6 ,5גוש
 ,6710חלקות  80 ,44-27 ,17-13 ,11 ,10במלואן ,ח״ח ,26 ,9
 ;83 ,49-45גוש  ,6711ח״ח ,163 ,53 ,52 ,48 ,47 ,45 ,44 ,23
 ;182 ,165גוש  ,7159ח״ח .11

עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות ותנאים בכל
הנוגע לשימושים באזור התעשיה.

השינויים המוצעים :מתן אפשרות לביצוע של כביש
פרברי מהיר ,שמירת רצועה למעבר רכבת עירונית לאורך
מסדרון  461והסדרת השימוש בתחבורה ציבורית ,פרטית
מוטורית ומסילתית באזור.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,

,6498

3422

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכזי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס -כס/26/1/ב" ,שינוי לתבניות בס/מק/25/1/י ,בס/מק/ו/
/26א ובס.26/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר סבא ,רח׳
עתיר ידע  -גוש  ,7502חלקות  21 ,19 ,17במלואן ,ח־ח -22
 ;63 ,61 ,26גוש  ,7613חלקה  96במלואה; גוש  ,7615חלקות
 17 ,14 ,13במלואן ,ח־ח  ;16גוש  ,7616חלקה  15במלואה,
ח־ח  ;72 ,68 ,66 ,63 ,58 ,55 ,52 ,49 ,34-17גוש  ,7617ח־ח ,26
.47 ,40 ,37 ,34 ,31

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד ,הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,135בפר סבא
 ,44100טל' .09-7649175
התנגדות תבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטדנ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מס,
לר ,"2/132/שינוי לתבנית לד.132/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :לוד,
התעשיה הצפוני ,רח׳ היוצרים  -גוש  ,3986ח־ח
מגרשים  26 ,25בהתאם לתבנית לד.132/

אזור
;51

עיקרי הוראות התבנית :הגדלת אחוזי בניה של שטח
שימוש עיקרי מ־ 160%ל־ 250.59%והגדלת שטח מרתף חניה
לקו בנין .0
הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5159התשם־ג ,עמי .1511

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל,
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לוד ,ביבר קומנדו  ,1לוד  ,71104טלי  ,08-9279967וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

נתניה ,רח׳ תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל
.מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל,

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה■ המחוזית
׳לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין מופקדת "תבנית מיתאר מקומית
מס ,רנ ,"2/2010/שינוי לתכנית אפ/במ.2010/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,גבעת
טל  -גוש  ,5498ח־ח  ;12 ,2 ,1מגרשים -1106 ,1104 ,1102
 1121בהתאם לתכנית אפ/במ.2010/
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הנחיות לבניית מבני
עזר לבניני המגורים  -חצרות משק ,חדרי ביטחון אישיים
(ממ״ד) ומוסבי חניות ,בייעוד מגורים א' בלבד.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שרי הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראש העין ,רח׳ שילה  ,21ראש
העין  ,48036טל׳ .03-9007289

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדפר אישור תפנית מפורטת

תודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
נת/553/ו ,"1שינוי לתבניות נת/100/ש ,1/נת 304/ונת/

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס ,רח/800/א ,"26/שינוי לתכניות רח/800/א ורח/
/2000י.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נתניה ,רח׳ יהודה
הנשיא  -גוש  ,8267חלקות  310 ,309במלואן.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
סמילנסקי ולוין אפשטיין  -גוש  ,3703חלקה  38במלואה.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי השלמה ופירוט של
תבנית המיתאר נת/100/ש על ירי :א) איחוד חלקות 309
1־ 310למגרש מס ,ו בהסכמת בעלים; ב) מתן תוספת זכויות
בניה על ירי שינוי אזור מגורים של חלקה  310מאזור
מגורים -ז׳ לאזור מגורים א'; ג) קביעת זכויות בניה ,מספר
יח־ר ,מספר קומות ,קווי בנין ואחוזי בניה.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי מיקום שצ־פ במגרש;
ב) קביעת זכות מעבר בתחום השצ״פ; ג) קביעת זכויות
והוראות בניה; ד) שינוי ייעור מאזור מגורים בי לאזור
מגורים ג?

.7/400

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.9.2000ובילקוט הפרסומים  ,4921התש״ס ,עט' .4873
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5154התשס״ג ,עט׳ .1367
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד ,הרצל  ,91רמלה  ,72430טל־
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח׳ ביל״ו  ,2רחובות  ,76442ובל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

3423

מרחב תכנון מקומי רמלה

מרחב תכנון מקומי הדרים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

הודעה ברבר אישור תבניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי לה907ו/9/א" ,שינוי לתכניות לה 190/ולה/

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,ברבר אישור תכניות אלה:
()1

.9/190

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,רה׳ הלל
אברהם  - 7/2גוש  ,5804חלקה  77במלואה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רה׳
בני ברית  -גוש  ,6456ח״ח  ;4מגרשים  434-410בהתאם
לתבנית הר/33/88/א.

עיקרי הוראות התכנית :א) הקטנת קו בנין צדדי
מ־ 3מי ל־ 2.18מי; ב) הגרלת אחוזי בניה למגורים מ־90%
לשתי הקומות בעבור דירות לפי המסומן בתכנית הקומה
ל־.94%

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת אזור מגורים גי; ב)
ביטול חזית מסחרית; ג) קביעת שטח עיבורי פתוח
(חלק); ר) קביעת קווי בנין; ה) ביטול שטח פרטי פתוח;
ו) הרחבת דרך קיימת; ז) קביעת זכויות והוראות בניה;
ח) קביעת זבות מעבר; ט) קביעת תנאים להוצאת היתר
בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5139התשס״ג ,עמי .816
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד ,הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמלה ,שר ,ויצמן  ,1רמלה  ,72100וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.6.2002ו 2ובילקוט הפרסומים  ,5097התשס״ב ,עמי
.3410
()2

מרחב תכנון מקומי הררים

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הררים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מסי
הר/17/600/א ,"5/שינוי לתבניות הר2/ס/3ו ,הר ,2/302/הר/
 ,3/302הד/במ 600/והר/17/600/א.

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת אזור מגורים גי; ב)
קביעת שטח פרטי פתוח; ג) קביעת שטח לבניני ציבור
(בית כנסת); ד) הרחבת דרך קיימת; ה) קביעת הוראות
בדבר זכויות בניה בבל אזורי התבנית ,לרבות מספר
יח״ר בבל מגרש ,מספר קומות ואחוזי בניה המותרים; ו)
שינוי וקביעת קווי בנין; ז) קביעת הוראות ברבר בינוי
מנחה בלבד; ח) קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת
לאיחור וחלוקה מחרש ללא הסמכת בעלים; ט) קביעת
הוראות ברבר הוצאות הכנת תבנית.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הוד השרון ,שבי
גיל עמל  -גוש  ,6657חלקה  218במלואה.

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראות וזכויות
בניה מותרים; ב) תכנון זבות מעבר זמנית לצורך יכולת
מימוש התבנית בשלבים; ג) הפקעת שטחים לצורכי ציבור;
ד) חלוקה בהסכמת בעלים.

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

"תבנית מיתאר
לתבנית הד.3/329/

מקומית

מסי

הר/3/329/י",

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,דרך
מגדיאל פינת רח׳ האהבה  -גוש  ,6412חלקות 173 ,172
במלואן.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שרי הרצל ,91
רמלה  .72430העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הררים ,רח׳ בני ברית  ,7הוד השרון
 ,45105טל' .09-7406579

"תבנית מיתאר מקומית מס ,הר1/33/88/ו" ,שינוי
לתבניות הר 33/88/והר.5/33/88/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5079התשס״ב ,עמי
.2524

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל ו ,9רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הדרים ,רח׳ בני בדית  ,7הוד השרון  ,45105טלי ,09-7406579
וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לורים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:
()1

"תכנית מפורטת מסי

גז/ו,"38/39

שינוי לתבנית משמ/

.53

3424

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם; יגל  -גוש ,6462
ח״ח  ;17-13מגרשים  89ו־ 91בהתאם לתכנית משט
.53

.270

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור משטח למגורי
בעלי מקצוע למגורים  6 -יח־ד; ב) התוויית דרך גישה
למגרשים; ג) קביעת הוראות פיתוח ובניה בשטח
התכנית; ר) תכנית לחלוקה בהסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת זכויות הבניה
מ־ 200מ״ר בשתי יח״ד ל־ 293מ״ר בשתי יח״ד לחלק המגרש
המזרחי; ב) שינוי קו בנין קדמי לרח׳ פרץ מ־ 5מ ,ל־ 3.26מ׳
ולרח׳ זיבוטינסקי  3מ ;,ג) שינוי קו בנין צדדי מ־ 3מ׳
ל־ 1.46מי; ר) תוספת קומה (חלקית) ביחידת דיור מזרחית; ה)
הגדלת שטח תכסית ליחידת דיור מזרחית מ־ססו מ״ר ל־140
מ״ר; ו) הגדלת שטחי השירות.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
3סס.2ו.ו 3ובילקוט הפרסומים  ,5159התשס״ג ,ענד
.1514

()2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל ,רח׳
פרץ  - 1גוש  ,6189חלקה  178במלואה ,ח״ח ,265 ,263

"תכנית מפורטת מס ,גז/27/525/א" ,שינוי לתבניות גז/
 18/525וגז2/525/ו.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר חב״ד  -גוש
 ,6256חלקה  39במלואה ,ח״ח  ;38-36 ,33גוש ,6258
חלקות  84 ,58 ,57 ,54 ,51 ,49 ,10 ,8במלואן ,ח״ח ,6 ,4
 ;83 ,55 ,50גוש  ,6260חלקה  2במלואה ,ח״ח ;5-3 ,1
גוש  ,6272ח״ח  ;6 ,4גוש  ,6273חלקות ,29 ,28 ,17-7
במלואן ,ח״ח  ;75 ,69 ,67 ,50 ,27 ,26 ,22 ,18גוש ,6279
חלקות  22-1במלואן ,ח״ח  ;35גוש  ,6280חלקות ,4-1
 50 ,45 ,43 ,21 ,20 ,13-11במלואן ,ח״ח  ;52גוש ,6281
חלקה  50במלואה ,ח״ח ,53 ,47 ,39-37 ,26 ,23 ,14 ,13
 ;59גוש  ,6282חלקות  28 ,27במלואן ,ח״ח ;78 ,26-23
גוש  ,6284ח״ח  ;157גוש  ,7196חלקות —119 ,116-113
 146 ,136 ,134-132 ,123במלואן ,ח״ח ,135 ,124 ,118
.137

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תבנונית
להרחבת שכונת מגורים קיימת ב־2ו 2יח״ד נוספות
באמצעות :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים ,שטח חקלאי,
שטח ציבורי פתוח ושטח לבניני ציבור לייעודים האלה:
אזורי מגורים א׳ ,אזור מגורים מיוחד ,אזור מגורים ב׳,
אזור מסחרי ,שטח ציבורי פתוח ,שטח לבניני ציבור,
שבילים להולבי רגל ,דרכים ודרכים משולבות; ב)
התוויית רשת דרבים חדשה; ג) קביעת הוראות וזכויות
בניה בשטח התבנית; ר) איחוד וחלוקה בהסכמת
בעלים ,חל על כל שטח התכנית; ה) קביעת הוראות
לבניה אקוסטית בחלקי התכנית הנמצאים בתוך
התשריט הגבלות הבניה ושימושי קרקע של תמ״א/
.2/4

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.10.2002ובילקוט הפרסומים  ,5120התשס״ג ,עט׳ .216

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שר' הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
המרכז ,רח׳ גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טל'  ,03-9302051וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,עח/15/ו ,"3שינוי לתבניות עח 200/ועח5/ו/
דו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יצחק ,רח׳
שער חפר  -גוש  ,8282ח־ח  ;1מגרש  184בהתאם לתבנית
עח7/15/ו.

עיקרי הודאות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
א'  -משק עזר לאזור מגורים ב ;,ב) חלוקת מגרש  184לשני
מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע :מגרש  184/1למגורים ב•
בשטח של  0.500ד■ ומגרש  184/2למגורים א' משק עזר
בשטח של  2.365די; ג) קביעת מגבלות והוראות בניה בשטח
התכנית; ד) קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח
התבנית; ה) שינוי קו בנין צדדי דרומי נקודתי במבנה משק
(מחסן) לפי בניה קיימת מ־ 3מ ,ל־ 2.68—1.96מ.,

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5139התשס״ג ,עט,

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.10.2001ובילקוט הפרסומים  ,5030התשס״ב ,עמי .368

.821

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שר־ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר ,מדרשת רופין  ,40250טלי  ,09-8981556וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שרי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לודים ,רח׳ טשרניחובסקי  ,1רמלה  ,72444ובל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי המרכז

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מסי מט3121 /״ ,שינוי לתבנית ממ.853/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור "תכנית מפורטת מס•
שר ,"16/90/שינוי לתבנית שד.3/90/

ילקוט הפרסומים

,5205

יי בתמוז התשסייג,

10.7.2003

3425

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת ח״ן  -גוש
 ,6589חלקות  86-84במלואן.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5150התשס״ג ,עמי .1293
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳
 ,08-9788444ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,בפר מל״ל  ,45100טלי  ,09-7476047ובל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מסי הצ/130/1/4/ג" ,שינוי לתכניות הצ ,130/הצ/4/
/18/1א ,הצ ,61/1/4/הצ/129/1/4/א ,הצ ,126/1/4/הצ/1/4/.
 ,16הצ ,105/1/4/הצ/104/1/4/א ,הצ/4/ו4/ו ,הצ,42/1/4/
הצ ,99/1/4/הצ ,138/1/4/הצ 104/1/4/והצ.15/1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימה.

עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות להקמת מבני
שירות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים שבהם
קיימות תבניות מאושרות בבל המתחמים שבהם לא פורטו
זכויות להקמת מבני שירות :למחסנים ביתיים ולמחסנים
לבלי גינה; ב) הוראות והגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2001ובילקוט הפרסומים  ,5026התשס״ב ,עמי .223

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שר ,הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה  ,42504ובל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ט״ז בסיון התשס״ג

(16

ביוני

)2003

שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה מופקרת "תבנית מיתאר מקומית מס,
ג ,"13704/שינוי לתכנית ג.7505/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15044חלקות  38 ,37 ,24במלואן.

3426

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת הוראות להקמת
ממשה סירות; ב) מתן הנחיות להיתרי בניה להקמת ממשה
סירות.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי .התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דדך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור
הארץ ,טבריה ,טל' .04 -6739526
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה מופקרת "תבנית מפורטת מסי ג/
12558״ ,שינוי לתבנית ג.287/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15038ח״ח  ;7 ,1גוש  ,15083ח״ח .3

עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת שסח לצורכי מבון
ואגף המים .וקביעת דרך גישה; ב) שינוי ייעוד אזור שמורת
טבע לשטח לשירותים הנדסיים לצורך הרחבת השטח
הקיים; ג) שינוי ייעוד אזור שמורת טבע לדרך ודרך
משולבת; ר) קביעת זכויות והוראות בניה באזור שירותים
הנדסיים; ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין כקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רחי טבור
הארץ ,טבריה ,טלי .04-6739526

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי ג2664/ו" ,שינוי לתבנית ג/במ.107/
ילקוט הפרסומים

,5205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15063חלקה  22במלואה.

איחוד וחלוקה; ו) שינוי מקו בנין אחורי ג נד לקו בני[
אפס.

עיקרי הוראות התבנית :א) הרחבת דירות קיימות ברח׳נרקיס; ב) שינוי אחוזי בניה עיקריים; ג) קביעת הוראות
בניה; ד) קביעת הנחיית בינוי ייעודים ארריבליים; ה)
קביעת הנחיות סביבתיות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או .בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על ־פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון .ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק ,מגדל
העמק ,טל' 5ו.04—65077

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5112התשס״ג ,עט׳ .22
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית וו75ו ,טל׳  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור הארץ ,טבריה,
טל׳  ,04-6739526ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הורעה כרכר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
ג ,"12113/שינוי לתבנית ג.3649/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15282ח״ח .121

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי הוראות זכויות בניה
בדבר שינוי צפיפות יחידות למגרש; ב) בתבנית זו תוספת
יחידת דיור אחת ותוספת אחוזי בניה; ג) תוספת יחידת דיור
אחת למגרש; ד) קביעת זכויות בניה; ה) קביעת הוראות
בניה; ו) קביעת הנחיית בינוי ייעודים ארריבליים.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.7.2002ובילקוט הפרסומים  ,5094התשס״ב ,ענד .3296
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור הארץ ,טבריה,
טל׳  ,04-6739526ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מגדל .העמק

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מגדל העמק מופקדת •תבנית מיתאר מקומית
מס׳ ג ,"13080/שינוי לתכנית ג/במ60/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מגדל העמק -
גוש  ,17805ח״ח .97 ,82 ,28

עיקרי הוראות התכנית :קביעת תנאים והוראות
לפיתוח ולהרחבה של בנין קיים :א) שינוי ייעור משטח
למבנה ציבור ושטח ציבורי פתוח לשטח למגורים ג׳; ב)
שינוי בגודל מגרש מינ-ימלי; ג) הגדלת זכויות בניה; ד)
קביעת תנאים והוראות לפיתוח ולהרחבה של בנין קיים; ה)
ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה מופקדת •תבנית מיתאר מקומית מס׳
ג ,"12550/שינוי לתבניות ג 4403/וג/ו.85
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18206ח־ח  ;16 ,9גוש  ,18207חלקות 37 ,36 ,31-29 ,9 ,6 ,5
במלואן ,ח״ח .28 ,12-10 ,8 ,7 ,4-2
עיקרי הוראות התכנית; א) תבנית לאיחוד וחלוקה
מחדש; ב) הקמת שכונת מגורים חדשה בת  96יחידות דיור
צמודות קרקע; ג) הקמת מבני ציבור לשכונה; ד) בניית
מבנה מסחרי לשכונה; ה) קביעת שטח ציבורי פתוח שישמש
כחייץ בין השכונה לאזור התעשיה מצפון והקמת סוללה
אקוסטית לאורך בביש  .4י

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה ,נהריה ,טל׳
.04-9879827

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר אישור תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ג ,"10740/שינוי לתכנית ג.7382/

3427

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת  -גוש
ח״ח

,13702

.110 ,109 ,89-87

עיקרי הוראות התכנית :א) הקמת בית כנסת באמצעות
שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור לבניני ציבור; ב) קביעת
הוראות בניה חדשות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,5105התשס״ב ,עמ׳ .3751

התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית וו ,175טלי
 ,04-6508518וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
צפת ,רח׳ ירושלים  ,7צפת ,טל'  ,04- 6927467ובל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקרת "תבנית מפורטת מסי
ג ,"13142/שינוי לתכנית ג.7115/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית שמונה -
גוש  ,13164ח״ח .68
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח לשטח מסחרי משולב עם מבני ציבור לצורך הרחבת
חנות קיימת ובניית •שירותים ציבוריים במרכז העיר; ב)
קביעת הוראות בניה בגבול התכנית.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח׳
הרצל  ,37קרית שמונה ,טל' .04-6942454
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

עיקרי הוראות התבנית :א) הרחבת שטחים למבני
ציבור; ב) קביעת הוראות להקמת מבני ציבור; ג) שינוי
ייעוד הקרקע משטח חקלאי וספורט לשטח למבנה ציבור
ודרכים; ד) הועדה המקומית בקעת בית הכרם תהיה
מוסמכת להוציא היתרי בניה למבנה הציבור בהתאם
לתבנית זו .תנאי למתן היתר מכוח תכנית זו ,כולל עבודות
עפר ופריצת דרבים ,יהיה אישור תבנית כוללת לדרכים,
למים ,לניקוז ולחשמל על ירי הרשויות המוסמכות לכך.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם,
כרמיאל ,טל.04-9580693 ,

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,ג0853/ו" ,שינוי לתבנית ג.1357/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ביענה.

עיקרי הוראות התבנית :תכנון השטח הדרומי ביישוב
בעבור שכונת מגורים בת  292יח״ד :א) שינוי ייעור קרקע
חקלאית לקרקע למגורים; ב) קביעת התכליות המותרות לכל
ייעור קרקע; ג) קביעת הוראות בניה; ד) קביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי; ה) ייעור שטחים ציבוריים פתוחים
למסחר ,לגינון ,למגרשי משחקים ,דרבים לרכב ומעברים
להולבי רגל; ו) ייעור שטחים לבניית מבני ציבור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5087התשס״ב ,עמי .2999
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דדך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511סלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל ,טל,
 ,04 - 9580693וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה  .הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם מופקדת "תבנית מפורטת
מס ,ג12201 /״ ,שינוי לתבניות ג 3957/וג.5876/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ריר אל־אסד -
גוש  ,18818חלקה וו במלואה ,ח״ח  ;8 ,6 ,2גוש  ,18819ח״ח
.99 ,50 ,31
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מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית שאן מופקרת "תבנית מיתאר
מקומית מס• ג ,"13331/שינוי לתכניות ג/במ 150/וג.5947/
ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בכורה  -גוש
 ,23012ח״ח  ;30-18גוש  ,23013ח״ח .3 ,2
עיקרי הוראות התבנית :הסדרת שטחים למסחר ולמבני
מלאכה בנפרד והסדרת מערכת התנועה בתיאום עם בביש
 :9001א) שינוי ייעוד משטח המיוער למבני מלאכה ומסחר
לשטח המיועד למסחר; ב) שינוי ייעוד משטח המיועד למבני
מלאכה ומסחר לשטח המיוער לדרך מוצעת; ג) שינוי ייעוד
משטח מסחרי לשטח המיוער לשטח ציבורי פתוח; ד) שינוי
ייעור משטח ציבורי פתוח לשטח שירותי דרך; ה) הסדרת
מערכת דרבים בתיאום עם הקיים; ו) קביעת הוראות
פיתוח.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן,
בית שאן ,טל' .04-6065850
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה פרבר אישור תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס ,ג/ו ,"1204שינוי לתכניות ג 7025/וג.10664/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שפרעם ,שכונת
מגורים בצפון מזרח שפרעם  -גוש  ,10276ח״ח  9ו,26 ,22-
 ;27גוש  ,10278ח״ח  ;2גוש  ,10279חלקות  15 ,13-1במלואן,
ח״ח  ;14גוש  ,12211ח״ח .80 ,55
עיקרי הוראות התבנית :עדכון תכנון שכונת מגורים
קיימת בצפון מזרח העיר שפרעם והרחבתה עד תחום
השיפוט ,בולל התוויית מערבת דרכים מרכזית ,הקצאת
שטחי ציבור דרושים בהתאם לפרוגרמה והתאמת התכנון
לתכניות מיתאיר ולמגמות התכנון של העיר .השכונה בהיקף
של  1,650יח״ד ונוסף על בך כ־ 18יח״ד ממערב לדרך מס׳ 3
(עדכון תוואי).

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5082התשס״ב ,עמי .2648
התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ו  ,1751טלי
 ,04-6508518ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים ,שפרעם ,טל ,04-9502017 -ובל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גולן מופקדת •תבנית מיתאר מקומית מס,
ג ,"11120/שינוי לתכניות ג/במ/ססו ,ג8/ו ,88ג ,8677/ג,10096/
ג 6145/וג.5205/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חד .נס  -גוש
 ,201000/ח״ח .33 ,4 ,3
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבה ותכנון מחרש של
היישוב על ידי שינוי ייעוד קרקע; ב) בקשה להקלה בקו
בנין בדרך אזורית  918מ־ 80מ׳ מהציר ל־ 60מ ,מהציר; ג)
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע; ד) קביעת
הוראות בניה; ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו)
קביעת הנחיות סביבתיות; ז) קביעת הנחיות לפיתוח
תשתיות הנדסיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  7511ו .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין ,12900
טל' .04-6969712
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע מופקדת "תבנית מיתאר מקומית מסי
ג ,"13022/שינוי לתבנית ג.4806/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מולדת בני ברית
 גוש  ,23211ח״ח  ;33 ,32 ,27 ,26 ,20 ,19 ,15-13גוש ,23212ח״ח .8
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד קרקע
מחקלאות למבני משק ומיתקן הנדסי; ב) קביעה ופירוט של
התכליות המותרות; ג) קביעת הוראות בניה; ד) קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ה) קביעת הנחיות
סביבתיות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
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הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד
(מאוחר) ,טלי .04-6533237

התנגדות לתבנית’לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תבניות אלה:
()1

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נין  -גוש ,17200
חלקות  28-1במלואן; גוש  ,17201חלקות  55-1במלואן;
גוש  ,17202חלקות  48-1במלואן; גוש  ,17204חלקה 3
במלואה ,ח״ח  ;19 ,18גוש  ,17206חלקות ,29 ,23 ,17 ,15
 32 ,31במלואן ,ח״ח  ;30 ,27 ,20 ,19 ,14-12גוש 17207
חלקות  6 ,2במלואן ,ח״ח  ;13 ,10 ,1גוש  ,17208חלקות
 31-1במלואן; גוש  ,17209חלקות  40-1במלואן.

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע מופקדות תכניות אלה:
()1

״תכנית מפורטת מס,

ג13311/״,

שינוי לתבנית

ג.8184/

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת שטחים לייעודים
השונים; ב) קביעת זכויות ומגבלות בניה בתחום
התכנית; ג) הסדרת מערכת הדרכים לכלי רבב והולבי
רגל בתחום התכנית; ר) הכנת תבנית מיתאר אחת
כוללת ליישוב על ידי איגוד התבניות המפורטות
'המאושרות בתבנית אחת.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר יחזקאל  -גוש
 ,23085ח״ח  ;150גוש  ,23090ח״ח .54
עיקרי הוראות התכנית :א) שיפוץ ,הרחבה והתאמה של
מבני משק קיימים לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי
דרישות משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה; ב)
תכנון מחרש של מבני משק הקיימים בשטח מגורים
בנחלות (חלקות א) והגדרתם כמבנים חריגים; ג) שינוי
ייעור שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים
משקיים לגידול בעלי חיים; ד) קביעת התכליות
המותרות; ה) קביעת הוראות בניה ,מרווחי בניה ,גובה
מבנים; ו) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
()2

"תבנית מפורטת מס ,ג3478/ו" ,שינוי לתבנית

משצ.6/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אביטל  -גוש
 ,20748ח״ח .85
עיקרי הוראות התבנית :קביעת הודאות תכנית מפורטת
בנושאים כדלקמן :א) שינוי ייעוד משטח למבני ציבור
למגורים לבעלי מקצוע כדי לאפשר מצב חוקי לבית
קיים ששימש בעבר בגן ילדים ועתה משמש במגורים;
ב) קביעת תנאים והוראות בניה בגון סוגי המבנים
המותרים ,קביעת קווי בנין במגרש ובן הוראות ברבר
שמירת איכות הסביבה ,קביעת תנאים והוראות בניה
בגון סוגי המבנים המותרים ,קביעת קווי בנין במגרש,
וכן הוראות ברבר שמירת איכות הסביבה :ג) קביעת
הנחיות להסדרת דרך גישה לאתר.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחיז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד (מאוחר),
טל' .04-6533237

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

3430

״תכנית מיתאר מקומית מס ,ג13119/״ ,שינוי לתבנית
ג.7033/

()2

"תבנית מיתאר מקומית מס,
ג.6508/

ג,"13526/

שינוי לתכנית

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מגיאר ,רח׳ מגאר -
גוש  ,15575ח״ח .7

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעור משצ״פ למגורים א,
בגוש  15575חלקה .7
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחדת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,בפר תבור,
טל' .04-6772333

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת "תכנית מפורטת מסי
ג ,"12547/שינוי לתבניות ג 7506/וג.11306/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירכא  -גוש
 ,18926ח״ח .56

ילקוט הפרסומים

,5205

י־ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח של דונם
אחר משטח חקלאי לאזור מגורים ב ,למטרת בניה פרטית; ב)
שינוי ייעור מאזור חקלאי לאזור מגורים ב ;,ג) קביעת
התכליות המותרות לכל ייעור הקרקע; ר) קביעת הוראות
בניה; ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו) קביעת
השלבים וההתניות לביצוע; ז) קביעת הנחיות סביבתיות.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,
עבו ,טל' .04-9912621
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.11.2002ובילקוט הפרסומים  ,5124התשס״ג ,עם.381 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה .מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל'  ,04 - 6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה ,12100
ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ועדת המשנה לנוף
הגליל ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים
מופקרת "תכנית מפורטת מס■ ג ,"13139/שינוי לתבניות
תמ״א/ו ,3תמ־א 8/ותמ״מ.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צמוד למאגרי
המים ולמיתקני מקורות בבקעת בית נטופה  -גוש
חלקה  10במלואה ,ח״ח .9 ,6

,17637

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מפורטת מס,
ג ,"12619/שינוי לתכנית ג.7342/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יאסיף  -גוש
 ,18770ח״ח .32 ,31
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד ממגורים לשטח
מבנה ציבור וחלק של מבנה ציבור לתעשיה זעירה; ב) שינוי
ייעוד משטח הולכי רגל לשטח תעשיה זעירה; ג) שינוי בקו
בנין בהתאם לקיים בשטח תעשיה זעירה; ד) הגרלת מספר
קומות משתיים לשלוש.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5154התשס״ג ,עמי .1374
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל'  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל' -9912621
 ,04ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לשמורת טבע ,על ידי :א) ייעוד השטח לשמורת טבע; ב)
שמירה על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי; ג) הבטחה
בי לא ייעשה בל שינוי בחלקה בזמן כלשהו שכתוצאה
ממנו תיפגע באופן כלשהו כניסת מי שטפונות דרך החלקה
למאגר יודפת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדת
המשנה לנוף הגליל ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל' .04-6520038
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ג ,"12718/שינוי לתכניות ג 3368/וג.5241/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שרה אליעזר -
גוש  ,13985ח״ח .15
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח המיועד למגורים ,רזוספת חדרי אירוח ואחוזי בניה; ב)
קביעת הוראות פיתוח.

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
()1

,22

"תבנית מפורטת מסי
ג 1239/וג.3375/

ג,"11560/

שינוי לתכניות תמ״א/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :דרך מס■
מחלף המוביל  -גוש  ,17588ח״ח  ;8 ,4 ,3גוש
חלקות  16 ,14במלואן ,ח״ח  ;17 ,15 ,11-6 ,2 ,1גוש
 ,17590ח״ח  ;7 ,3 ,1גוש  ,17591חלקה  7במלואה ,ח״ח
 ;12 ,10-8 ,6-3גוש  ,17592ח״ח  ;3גוש  ,17646ח״ח ,10
 ;13 ,11גוש  ,17654ח״ח  ;10-8 ,6 ,5גוש  ,17662חלקות
 11 ,8 ,7במלואן ,ח״ח .9 ,6 ,5 ,2 ,1
,77/79

,17589

3431

עיקרי הוראות התבנית :א) הפרדה מפלסית לפתרון
בעיות תחבורתיות (קיבולת) בצומת המוביל; ב) שינוי
ייעור משטח חקלאי ,שטח יער לפי תמ״א 22/גן לאומי,
עתיקות לשטח לדרכים; ג) הגדרת שטחים הנדרשים
לצורך הקמת מחלף.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2002ובילקוט הפרסומים  ,5058התשס״ב ,עט׳
.1616
()2

"תבנית מפורטת מס,
וג.8156/

ג,"11325/

שינוי לתכניות

ג3375/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרך מס77 ,
ממחלף ישי וער מחלף המוביל (כחלק מדרך מס-
גוש  ,11370חלקה  29במלואה ,ח״ח  ;26 ,24-21גוש
 ,11371חלקה  20במלואה ,ח״ח  ;23-21 ,19-17 ,12גוש
 ,11378חלקה  17במלואה ,ח״ח  ;20 ,18גוש ,11379
חלקות  40 ,24 ,22 ,21במלואן ,ח״ח ,20 ,19 ,17 ,16 ,12
 ;29-25 ,23גוש  ,12189ח״ח  ;26-24גוש  ',12312ח״ח ,24
 ;39 ,38 ,27 ,25גוש  ,12322חלקות  36 ,35במלואן ,ח״ח
 ;37 ,34-27 ,24 ,23 ,19 ,16-14גוש  ,17494ח״ח ,114 ,9
 ;119-117גוש  ,17584חלקות  52 ,47 ,7במלואן ,ח״ח ,4 ,1
 ;65 ,64 ,62 ,60 ,58 ,48 ,11 ,10 ,8 ,5גוש  ,17586ח״ח ,6-1
 ;20 ,18 ,9גוש  ,17588ח״ח .8-6 ,4 ,3

בקטע
- )6

עיקרי הוראות התכנית :א) ייעוד שטחים להרחבת
הדרך הקיימת לרוחב שתאפשר ער  3נתיבים לבל ביוון
בעתיד; ב) ייעוד שטח להקמת מעבירי מים ,תעלות
גשרים ובן לביצוע כל עבודות העפר והחציבות
הברוכות בסלילת הכביש; ג) הסדרת תנועה בצמתים
ומחלפים; ד) טיפול במדרונות לא יציבים; ה) הדרך
מהווה קטע מהתוואי העתידי של כביש חוצה ישראל
 דרך מס׳ .6הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.3.2002ובילקוט הפרסומים  ,5058התשס״ב ,עמי .1609

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טלי
 ,04-6520038וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים:

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
ג3/סס ,"12שינוי לתבניות ג ,2223/ג 8894/וג.8223/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלון תבור  -גוש
 ,17081חלקות  23-12 ,10-4במלואן ,ח״ח  ;24 ,11 ,3-1גוש
 ,17082חלקות  26 ,25 ,23 ,21 ,19 ,13-11 ,8-2במלואן ,ח״ח ,1
 ;22 ,20 ,18 ,16 ,15 ,10 ,9גוש  ,17083חלקות 17 .,16 ,13-1
במלואן ,ח״ח  ;15 ,14גוש  ,17084ח״ח  ;2גוש  ,17088ח״ח ;1
גוש  ,17207חלקה  22במלואה ,ח״ח  ;12 ,10גוש  ,17237ח״ח
.1

עיקרי הוראות התבנית :א) שינויים בחלוקה למגרשי
בניה והתאמתם לקיים בשטח; ב) ביטול סיווג של אזור

3432

תעשיה מיוחד לאזור תעשיה רגיל; ג) תוספת כמה מגרשי
בניה חרשים; ד) קביעת ייעודי קרקע ,שימושים וזכויות
בניה באזורים השונים; ה) קביעת הנחיות בדבר טיפול
בשטחים ציבוריים; ו) ביטול בביש מס ,ו והפיכת חלק ממנו
לשצ״ם ,שינוי חלק מכביש מס ;3 .,ז) שינוי תוואי דרך מס3 ,
בחלקו הדרומי; ח) ביטול בריכות האיגום ותוספת מבנים
הנדסיים; ט) שינוי בגבולות מגרשים; י) ייעור בל שטחי
התעשיה בתעשיה רגילה; יא) שינוי ייעור משצ״ם לתעשיה;
יב) קביעת הוראות הבניה; יג) קביעת הנחיות סביבתיות;
יד) שינוי ייעור דרך מס 1 ,לשצ״ם; טו) שינוי ייעור מבריכות
איגום לשצ״פ.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5090התשס״ב ,עמי  4ו .32

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
לתבניות מפורטות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ו  751ו,
טל•  ,04-6508554וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל•  ,04 - 6520038ובל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
,
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,ג2085/ו" ,שינוי לתבניות ג ,2755/ג 6874/וג/
.5401

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בעביה טבאש־
חגיאג׳  -גוש  ,10345ח״ח .41

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור של אזור
מגורים לאזור למבני ציבור; ב) הקמת פיתוח של אזור מבני
ציבור לצורך הקמת גן ילדים או טיפת חלב או מועדון נוער;
ג) שינוי ייעור קרקע למגורים לקרקע למבני ציבור; ר) איחור
מגרשים בהסכמה (מינהל); ה) קביעת הוראות בניה לגבי
צפיפות ,מרווחי בניה וגובה בנינים; ו) קביעת הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי; ז) קביעת השלבים וההתניות לביצוע; ח)
קביעת הנחיות סביבתיות.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.8.2002ובילקוט הפרסומים  ,4993התשס״א ,עמי .2954
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ררך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל־  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'
 ,04-6520038וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקרת "תכנית מפורטת מס,
ג29/ו ,"13שינוי לתכנית ג4/ו.40
ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19353ח״ח .39

עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעוד קרקע משב־צ
למגורים אי.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית ו  .1751העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח׳נין,
טל׳ .04 -6746740

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מ ,ושטח ציבורי פתוח; ב) שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע
למגורים; ג) קביעת התכליות.המותרות לבל ייעוד קרקע; ד)
קביעת הוראות בניה לפי תכנית מאושרת ג ;8588/ה) קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ,לפי תכנית מאושרת ג;8588/
ו) קביעת השלבים וההתניות לביצוע ,תבנית פיתוח ,גדרות,
בניה מוצעת.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין • הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית ו  .1751העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים,
רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

נמסרת בזה.הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
ג ,"12294/שינוי לתבנית ג.7574/

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :סח׳נין  -גוש
 ,19290ח״ח  ;130גוש  ,19291ח،ח  ;89גוש  ,19322חלקה ו
במלואה.
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור קרקע קיים
(תעשיה) למסחר; ב) קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד
קרקע; ג) קביעת הוראות בניה  -קביעת מרווחי בניה ,גובה
בנינים; ד) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.7.2001ובילקוט הפרסומים  ,5012התשס״א ,עמי .3825

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טל■  ,04-6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח׳נין ,טל' ,04-6746740
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבד הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקרת "תבנית מיתאר
מקומית מס■ ג ,"13181/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר בנא  -גוש
 ,17397חלקות  42 ,41במלואן .׳
עיקרי הוראות התבנית :א) הקמת שכונת מגורים
חדשה בת  63יחידות דיור הכוללת הפרשת דרך ברוחב 12

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור ■■תכנית מיתאר
מקומית מס■ ג."5982/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שלומי  -גוש
 ,18316חלקה  16במלואה ,ח״ח  ;17 ,14-11 ,9גוש
חלקות  16 ,7במלואן ,ח״ח ,21 ,20 ,18 ,17 ,15 ,14 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3
,18318

.43 ,24 ,23

עיקרי הוראות התכנית :א) הסדרת חלוקת בעלות על
הקרקע וזכויות בניה; ב) עידוד יזמה לשיקום מבני מגורים
ושיפוצם; ג) עידוד יזמה להריסת מבני העזר והריסת
מפגעים שונים בתוך חלוקת הבניה; ר) עידוד העברת
הקרקע והנכסים שעליה מבעלות רשות ממשלתית לבעלות
פרטית.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.1.1988ובילקוט הפרסומים  ,3546התשמ״ח ,ענד .1834

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית ו  751ו ,טל■  ,04 - 6508555ובן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל,
מעונה ,טל'  ,04-9979659ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,ברבר אישור •תכנית מיתאר
מקומית מסי ג1746/ז" ,שינוי לתכנית ג.4344/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מעלות-תרשיחא
 -גוש  ,18597חלקה  62במלואה.

3433

עיקרי הוראות התכנית :א) הגרלת אחוזי בניה מ־55%
ל־ 126%והגדלת מספר קומות משתי קומות לשלוש קומות +
מרתף; ב) שינוי ייעוד חלק משטח להוילבי רגל לחניה פרטית
לשירות השטח המסחרי ציבורי מיוחד.

פתוחים ,מבני עיבור המיועדים לגני ילדים; ג) מתן הוראות
לבניה ופיתוח; ר) הסדרת שטח למיתקנים הנדסיים; ה)
הסדרת הדרכים והשטחים בעבור חניות ציבוריות; ו>
הסדרת אזור התעשיה של שבניה.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.1.2003ובילקוט הפרסומים  ,5159התשס״ג ,עמי .1522

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.2002ובילקוט הפרסומים  ,5090התשס״ב ,עט׳ .3215

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים ,1
מעלות-תרשיחא ,טל'  ,04-9978030ובל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
לתבניות מיתאר ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
טל'  ,04-6508564ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ר״נ משגב ,טל'  ,04-9990102ובל מעוניין
דשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
;17511

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס,
ג ,"13346/שינוי לתבנית ג/במ.217/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כמון  -גוש
חלקה  39במלואה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל מופקדות תבניות אלה:
()1

"תכנית מפורטת מס-
וג.10552/

ג,"12067/

ג10462/

שינוי לתבניות

,19735

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כאכול  -גוש
 ,19609ח״ח .133 ,15 ,13 ,10 ,7

עיקרי הוראות התבנית :הוספת תכלית לתכליות
המותרות בשטח המסומן באזור מגורים לפי תבנית ג.4389/

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד קרקע מאזור
מסחרי וחקלאי לשטח למגורים ,למסחר ,לנופש וספורט,
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה ופיתוח ,והקלה מתמ״א

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית
הממשלה ,נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב ,ר״נ משגב,
טל׳ .04-9990102

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס ,ג ,"12484/שינוי לתבניות גבמ49/ו ,ג ,8829/ג/
 ,3068ג 3318/וג.3045/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :שבניה  -גוש
 ,17675ח״ח  ;4גוש  ,17677ח״ח  ;1גוש  ,17678חלקה
במלואה ,ח״ח .10 ,8

9

.22
()2

"תכנית מפורטת מס,
וג847/ו.1

ג,"12403/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באבול  -גוש
 ,19609ח״ח .10
עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת שטח שאושר
בתכנית ג 6886/לשירותי דרך; ב) שינוי ייעוד מקרקע
חקלאית לשטח לשירותי דרך ,קביעת הוראות וזכויות
בניה ,קביעת אופי הבינוי והסדרי תנועה וחניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  .17511העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל ,תמרה ,24930
טל' .04-994122

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ט״ז בסיון התשס״ג

(16

ביוני

עיקרי הוראות התבנית :א) הקמת מרכז אזרחי ליישובי
הר שכניה; ב) הקצאת שטחים לייעודים אלה :מרכז תרבות
ואולם התכנסות ,ספורט נופש ופנאי ,שטחים ציבוריים

3434

שינוי לתבניות

ג6886/

)2003

יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע מופקרת "תכנית ■מיחאד מקומית
מס׳ 107/102/02/5״ ,שינוי לתכניו!/104/03/5 ,47/104/03/5 /

רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הרדום ,רה ,התקוה a
באר שבע  .84100העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה ,באר טוביה ,טל'
.08-8503404

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות -שעליהן היא מסתמכת.

1 44/104/03/5 ,28־.59/102/02/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,דדך
חברון  -גוש  ,38014חלקות  30-28 ,24-13במלואן ,ח״ח ;27
גוש  ,38041ח״ח  ;18גוש  ,38046ח״ח  ;4גוש  ,38049ח״ח

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
מרכז מטרופוליני על ידי שינויים בייעודי קרקע.

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שקמים מופקרת *תכנית מיתאר מקומית מס,
269/02/6״ ,שינוי לתבנית .131/03/6

.53

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הרדום ,רח׳ התקוה ,4
באר שבע  .84100העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח׳ מנחם' בגין  ,15באר
שבע ,טל.08-6463807 -
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תבנית דדך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה מופקרת ״תבנית דרך מס■ /02/8
47/101״ ,שינוי לתכניות ,115/03/8 ,115/101/02/8 ,101/02/8

מרחב תכנון מקומי שקמים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוות הזרע מבחור,
על בביש  - 35גוש  ,3080חלקה  14במלואה ,ח״ח .21
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית להקמת
תחנת תדלוק מדרגה ג׳ ,לפי תמ״א 18/שינוי  ,2על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים ושינויים
בייעודי קרקע ,וקביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בניה.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה ,4
באר שבע  .84100העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טל־ .08-8500705

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ט־ז בסיון התשס״ג

(16

ביוני

דוד ( )1111בהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

1 117/03/8־.34/101/02/8

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר טוביה,
עזריקם  -גוש  ,319ח״ח  ;69 ,67גוש  ,334ח״ח  ;83 ,78גוש
 ,358חלקות  80-78במלואן ,ח״ח  ;87 ,81 ,77 ,75 ,69גוש ,2495
ח״ח  ;62גוש  ,2503ח״ח  ;56 ,49 ,41 ,40גוש  ,2541ח״ח ;3 ,2
גוש  ,2595ח״ח  ;8 ,3 ,2גוש  ,2596חלקה  25במלואה ,ח״ח ,13
 ;28 ,21-19 ,17 ,16 ,14גוש  ,2598ח״ח  ;31 ,30 ,27 ,26גוש
 ,2599ח״ח .14 ,11-9 ,6

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית לשינוי
תוואי דרך עוקפת באר טוביה על ירי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הוראות לביצוע הדרך המקומית.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

)2003

הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח1978-
בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
ת״ע
בענין :חוק הצהרות מוות,

ובענין :הצהרת
המפורטים בהודעה,

מותם

8361/02 ,8360/02

התשל״ח,1978-

של

והמבקשת :חיה בייטנר ,ת״ז
תל אביב.

נספי

,466643

שנות

השואה

מרח ,העבודה

,20

3435

הודעה

וזה תיאורם של האנשים לפי הצהרת המבקשת שהם קרוביו
של המנוח מרטין קיאזלשטיין:

להווי ידוע בי המבקשת הנ״ל פנתה אל בית המשפט
לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר
על מותם של הנספים המפורטים להלן שנספו בשואה.

ו.
.2

מאיר מיכאל קיאזלשטיין ,אביו של המנוח.
רחל (רוזליה) קיאזלשטיין ,אמו של המנוח ,עקרת בית.

וזה תיאורם של נספי שנות השואה לפי הצהרת המבקשת:

.3

סמואל קיאזלשטיין ,בן המנוח ,שנת לידה ( 1939קטין).
שאול קיאזלשטיין ,בן המנוח ,שנת לירה ( 1940קטין).
ויאוריקה קיאזלשטיין ,בת המנוח ,שנת לידה 1942
(קטינה).

.6

בלימה קיאזלשטיין ,אחות המנוח ,שנת לירה לפני
עקרת בית.

.1

.2

.3

.4

שלמה בייטנר.

.4

תאריך לידתו ומקום לידתו :בסביבות השנים
 ,1885וארשה.

-1880

.5

תאריך לידתה ומקום לידתה :בסביבות השנים
 ,1888וארשה.

—1885

תאריך לידתה ומקום לידתה :בסביבות השנים
 ,1912וארשה.

— 1908

רבקה בייטנר.

לאה בייטנר.

מלבה בייטנר.
תאריך לידתה ומקום לידתה :בסביבות השנים
 ,1910וארשה.

-1908

.7

מאשה לבית קיאזלשטיין ,אחות המנוח ,שנת לירה לפני
 ,1918עקרת בית.

.8

צוצוקו (שם משפחתה לא ידוע) ,אחיינית המנוח
(קטינה).

.9

.10

ינו (שם משפחתו לא ידוע) ,אחיין המנוח (קטין).

.11

מונצי קיאזלשטיין ,אחות המנוח ,שנת לידה
עקרת בית.
נפתלי (תולי) קיאזלשטיין ,אח המנוח ,שנת לידה
תלמיד ישיבה.
לאה קיאזלשטיין ,אחיינית המנוח (קטינה).

מקום מגוריהם הרגיל והידוע האחרון :וארשה.

אזרחותם :פולנית.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספים עדיין
בחיים והמקום שבו נמצאו אז :בין השנים ,1945-1939
גטו וארשה.

.13

.1

.2
.3

המבקשת חיה בייטנר ,מרח ,העבודה  ,20תל אביב;
שלמה בייטנר ,מרח ,חדרה הצעירה  ,64חררה;
ציפורה לדרמן ,מרח• נוף שרמות  ,33הרצליה.

בל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה הנ״ל,
מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב ובין בעל
פה לפני בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב
והמרכז ,וכל ארם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרות המוות
יתייצב לפני בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב
והמרכז ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו וינמק התנגדותו
או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ירו
שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הורעה לפני נציג
דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי
ההתנגדות ,שאם לא בן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
שרית ארבילי ,מזכירת בית המשפט

לא ,ידוע),

משפחתה

ת״ע

בענין :חוק הצהרוות מוות,

,1922

,1924

מקום לידתם
טרנסילבניה.

ומקום

מגוריהם

הרגיל:

נראו בחיים בפעם האחרונה :בשנת
קוזדריאוורה ,טרנסילבניה.

קוזרריאוודה,

,1944

בגטו ליד

וזה תיאורו של האיש לפי הצהרת המבקשת שהוא אחיה
של המנוחה גוסטה קיאזלשטיין :אלמוני ששמו אינו
ידוע בעל אזרחות רומנית שנספה בשואה ונראה
לאחרונה לפני .1939
בל מי שיש לו יריעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט בכתב עד ליום  ,15.9.2003וכל ארם
המעוניין להתנגד להצהרת המוות יודיע על בך לבית
המשפט בתוך המועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי
בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט
הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי
ההתנגדות ,או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או
קונסולרי ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא בן
יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

אסנת אלון לאופד ,שופטת
ת״ע

1592/02

התשל״ח,1978-

ובענין :עיזבון המנוח מרטין קיאזלשטיין,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

והמבקשת :ציציליה גולרפרב.
הודעה

להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט
בבקשה להצהיר על מותם של האנשים המפורטים להלן,
שנעלמו ומשערים שהם מתים ,וכי בית המשפט התבקש
לדון בבקשה הנ״ל.

3436

המנוח

אזרחותם של הנספים :רומנית.

בבית המשפט לעניני משפחה בבאר שבע
,1591/02

אחיינית

נגה (שם
(קטינה).

.12

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

,1918

תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

2154/02

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת איתן ליבוביץ בע״מ,
והמבקשת :יצחק .שטרן ושות׳ בע״מ ,ע״י ב״ב עו״ר
עופר גראור ,מרח -כורי  ,2מגדל הנביאים ,חיפה .31041

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

נמסרת בזה הורעה ,בי י ביום  2.12.2002הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  9.9.2003בשעה .8.30

בל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,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
 13.00ביום .1.10.2003

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .2.9.2003

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

אבי זילבדפלד ,עו״ר
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

עופר גדאוד ,עו״ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

ובענין

תיק אזרחי

1265/03

בענין פקודת החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו,

ובענין פירוק חברת רונאלום בע״מ,
והמבקשת :פרופאל בע״מ ,ע״י ב״ב עו״ר מוני עזורה•,
מרח -סמילנסקי  ,3חדרה ,טל• ו.04-633888

נמסרת בזה הורעה ,בי ביום  4.3.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  9.9.2003בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין 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 13.00
ביום .2.9.2003
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוני עזודה ,עו״ד
בא בוח המבקשת

פירוק

חברת

ראש

1465/03

התשמ״ג,1983-

אינדיאני

בע״מ,

ח״פ

,51-088650-0

והמבקשים :עובדי החברה ,ע־י ב״ב עו״ד אברהם קורן,
המפרק הזמני ,מרח• מנחם בגין ר .רמת גן  ,52521טל•
 ,03-6120111פקס .03-6121122
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.5.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  4.9.2003בשעה .8.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר■ שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.24.8.2003

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם קורן ,עו״ד
המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

1400/03

התשמ״ג,1983-

תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

1483/03

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת מפעלי מור ריהוט ומערכות קיר
(אללוף  )1999כע״מ.

ובענין פירוק חברת פזל  -חברה להנדסה ובנין
בע־מ,

אבי

והמבקש :בנק הפועלים בע״מ ,ע״י ב־ב עו״ד אידית
מבורך ,מרח• איתמר בן אב־י  ,4תל אביב .64736

והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״ב עו״ר
זילברפלר ,מדרך בן גוריון  ,24רמת גן  ,52573טל־
 ,03פקס ו2420ו.03-6

—5753443

נמסרת בזה הורעה ,בי ביום  15.4.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  2.10.2003בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים

,5205

י ,בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום 9.5.2003ו הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  2.9.2003בשעה .8.30

3437

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

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר ■שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .26.8.2003

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה
ימי ■ עבודה לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה .12.00

לנושה או .למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסף בן־עזרא ,עו״ד
בא בוח המבקשים

אירית מבורך ,עו״ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסה חדש],

תיק אזרחי  689/03ו

1499/03

בעגין פקודת החברות [נוסח חדש],

התשמ״ג,1983-

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת היי-ריזיין בע״מ,

ובענין פירוק חברת עתון פנורמה בע״מ,
והמבקשת :פיינטון בע״מ ,ע״י ב״ב ’עו״ד דב פישלר ו/או
אירית פדנקל־פישלר ו/או אופיר בוכניק ו/או גילי שילח ו/
או ימית סרור ,מרח׳ יגאל אלון  ,126תל אביב .67443
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  20.5.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.9.2003בשעה .8.30

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .14.812003

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

אופיר בובניק ,עו״ד
בא כוח המבקשת

והמבקשת :חגית לוי ,מרח ,אביטל
 ,08-9262414פקס .08-9261880

,84

רעות

,71908

נמסרת בזה הורעה ,בי ביום  25.6.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  1.9.2003בשעה .8.30

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
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 13.00
ביום .20.8.2003
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

חגית לוי ,המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

290/03

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת מ.מ .הנדסה בע־מ ,ח״צ

1539/03

התשמ״ג,1983-

טל'

.

—003972—8

,52

והמבקשת :אינווסטק חברה לנאמנות י (ישראל) בע״מ,
ע״י ב״ב עו״ד דורון דן ,מרח -אחד העם  ,9תל אביב

ובענין פירוק חברת אוורי נט וורקס
-164346-2ו,5

.65251

והמבקשים :חיים לביא ,יפית בלנקיט ואור? לבנון ,ע״י
ב״ב עו״ר דורון פדיאנטה ו/או גד ברמי ו/או אסף בן־עזרא,
מרוד החשמונאים  ,90ת״ר  ,20187תל אביב  ,61201טל'
 ,03-6242444פקס .03-6241519

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  27.4.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  27.10.2003בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,י כי ביום  27.5.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  22.9.2003בשעה .8.30

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

3438

()1992

בע״מ ,ח״פ

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתניע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
בעם .20.10.2003

לנושה  1kלמשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
.תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דליה כן־נק עשהאל ,עו״ד
כאת בוח המבקשת

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

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

דורון דן ,עו״ד
בא כוח המבקשת

תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

בבית המשפט המחוזי בנערת
תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

249/02

התשמ־ג,1983-

ובענין פירוק עמותת התאגדות לתרבות גופנית הפועל
שפרעם ,ע׳ד ו-וו63ו,58-0

9083/02

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת אשכנזי יעקב ובניו הובלות בטון
בע־מ,
והמבקש :יעקב אשכנזי ,מרח׳ גדעון בן יואש
אשקלון .78618

ו,37/2

נמסרת בזה הודעה ,בי בעם  6.3.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״ב עו״ד מיכל רוזנבוים,
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט העשב
מרח ,בגפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת־ד  ,34071ירושלים  .בדין בעם  4.9.2003בשעה .13.00

.91340
נמסרת בזה הורעה ,בי ביום  16.12.2002הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנערת לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדק בעם  15.9.2003בשעה .9.00

בל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה התעה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הורעה על רעונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידע לפי המען הנ״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

יעקב אשכנזי ,המבקש

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הג״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

ובענין

פירוק

חברת

רהיטי

3283/02

התשמ״ג,1983-

קניתי

ח ־פ

,51-207534-2

והמבקשת :יהורית שוורץ ,ע־י ב״ב עו״ר רליה בן נון
עשהאל ו/או א' שבר ,מרח ,טשרניחובסקי  ,24בפר סבא
 ,44271טלי  ,09-7444188פק.09-7444199 0

נמסרת בזה הודעה ,בי בעם  30.9.2002הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט העשב
בדין ביום  25.9.2003בשעה .13.30

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הדין
שלו ■,לאחר שימסור למבקשת הורעה .על רעונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.30
ביום .25.9.2003

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמה התשס״ג,

10.7.2003

9112/02

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת פנלעת  -חב ,ליעור ,יעוא ויבוא
רכיבי בניין בע*מ ,ח־פ  ,51-174366-8מעשרת  ,104ת-ד ,104
עשרת ,מיקח־ ,76858

בבית המשפט המחוזי כבאר שבע

בע־מ,

תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

מיכל רוזנבוים ,עו״ר
באת כוח המבקש

חיק אזרחי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

!המבקשים :אלכסנדר מייליכוב וולדימיר רויזן ,ע־י ב־כ
עו״ד אלכסנדרה מיכנובסקי ,מרח ,ראש פינה  ,12/19אשדוד,
טל ,08-8663175 ,פקס .08- 8663484

נמסרת בזה הודעה ,בי בעם  10.4.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט העשב
בדין בעם  7.9.2003בשעה . .13.00

בל עשה או משתתף של החברה האמורה התעה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת •הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עודך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רעונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחד מיום
.24.8.2003

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

אלכסנדרה טיכנובסקי ,עו־ד
באת כוח המבקשים

3439

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

37/03ז9

התשמ־ג,1983-

ובענין פירוק חברת דיל תכשיטים ויהלומים בע״מ,
קניונית עין בוקק ,ודד  ,93סדום ,80750
והמבקשים :סבטלנה זרחין ,שמואל הררי וסבטלנה
פיאנצקי ,ע״י ב״כ עו״ד גדעון פנר ו/או אשרף שייח׳ יוסף
ו/או זינה סקורטרו ו/או ששון יצחק ו/או אילנית גדקר־
אהרוני ו/או עדי צדקיהו ו/או שי פויירינג ו/או אניס אבו
ג־עפר ,מרח ,בן צבי  ,7ת״ד  ,10014באר שבע  ,84001טל,
 ,08-6272745פק.08-6271554 0
נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  20.5.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  7.9.2003בשעה .13.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
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
 13.00ביום .2.9.2003

תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

והמבקשים :עוברי החברה ,ע״י ב״כ עו״ד אהוד שילוני
ואחרים ,מרח' רוזנבאום  ,4תל אביב  ,64079טל'
פקס .03—5254412

,05-5250666

נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  4.6.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל-,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  22.9.2003בשעה .15.00

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 15.00ביום  6.9.2003ו.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחוד שילוני ,עו״ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [טסח חרש],

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח־ חרש],

9140/03

התשמ״ג,1983-

9157/03

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת סלטי בנצי הנואל בע״מ,
והמבקשים :עוברי החברה ,ע״י ב״ב עו״ד אהוד שילוני
ואחרים ,מרח׳ רוזנבאום  ,4תל אביב  ,64079טל'
פקס .03—5254412

ובענין פירוק חברת חי בובניק גידולים בע״מ ,ח״פ

,03-5250666

והמבקשת :ימקו ירפז תעשיות בע״מ ,ח״פ
ע״י ב״ב עו״ד גיורא רובננקו ,מרח -ריזנגוף  ,205תל אביב

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום•  4.6.2003הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
ברין ביום  22.9.2003בשעה .15.00

,51 -267320-3
—250394—7

,51

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת ביטא טכנולוגיות בע״מ,

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

יצחק ששון ,עו״ד
בא כוח המבקשים

9156/03

.63115

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.5.2003הוגשה בקשה
■לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.9.2003בשעה .13.30
בל גושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשת הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.9.2003

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 15.00ביום .16.9.2003

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו״ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא רובננקו ,עו״ד
בא כוח המבקשת

3440

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

הודעות מאת הכונס הרשמי
הודעת על ביטול צווי כינוס /כשיטת רגל

מחוז תל -אביב
שם חחייב/ת

ת״ז

כתיבת

סס ,תיק מס .תיק
כנ״ר
ביהמ״ש

תאריך

סיבת ביטול

מליניאק גבי

56410632

בןגוריון  ,138/527בתים

12604

1535/98

26/05/03

ניצול לרעה

קוזניץ אליעזר

55591051

קרית יוסף  ,13גבעתיים

12876

2751/99

30/04/03

ניצול לרעה*

ניר יוסף

4159315

התנאים  ,1הרצליה

134/8

1127/01

29/05/03

ניצול לרעה

ריזמן יצחק

3184611

צ׳רצ׳יל  ,5נתניה

13625

1335/01

14/04/03

ניצול לרעה

צור אליהו

54196878

רבינוביץ  ,72חולון

13649

1421/01

03/06/03

ניצול לרעה

צור אתי

56098304

רבינוביץ  ,72חולון

13650

1422/01

03/06/03

ניצול לרעה

רייגה יעקב

26704387

קפלן  ,17/5אזור

13703

1475/01

29/05/03

ניצול לרעה

צנטנר אבנר

1483338

בן גוריון  ,48הרצליה

14010

1879/01

03/06/03

ניצול לרעה

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מנהל מחוז תל -אביב

הודעות על מתו צווי כינוס ,אסיסות נושיס ראשונות ומועד הדיון בביהמ״ש
מחוז תל-אביב
שם החייב/ת

ת״ו

כתובת

מס ,תיק מס .תיק תאריך מתן מיעד קיום אסיסת מועד הדיון
ביהמ״ש צו כינוס גושים ראשונה
כנ״ר

שמיר איריס

55880710

רש״י ,14רחובות

12938

1638/00

17/02/03

07/07/04

00/00/00 13:30

00:00

אטיאס אליהו

56453962

שיבולת ,19שוהם

13356

1022/01

20/05/03

09/08/04

00/00/00 13:00

00:00

זמיר גיתי

57189516

מושב חרות ,מושב חרות

13713

1499/01

30/04/02

18/08/03

00/00/00 13:30

00:00

אמר סהר

24577579

פתח תקוה ,15הרצליה

14060

2058/01

25/05/03

10/08/04

00/00/00 13:30

00:00

שטרק אריה

23064488

בן גוריון ,38/10ראשל״צ

14386

1328/02

21/05/03

22/08/04

00/00/00 13:00

00:00

גזית דרור יהושע

59254177

הרב קוק ,31הרצליה

14657

1749/02

06/08/02

10/09/03

00/00/00 14:00

00:00

בלנקין בורים

14603153

זבוטינסקי ,30תל-אביב

14767

1965/02

22/05/03

31/08/04

00/00/00 13:30

00:00

בן נר בארי

51062644

הגולן ,53תל־אביב

14920

2280/02

14/04/03

30/06/04

00/00/00 14:00

00:00

אזולאי אורי

56491087

בוכמן ההר

52182672

משה דיין ,7אור יהודה

14927

2299/02

02/04/03

01/08/04

00/00/00 13:30

00:00

קרני יהודה ,17תל-אביב

14977

1062/03

05/05/03

29/08/04

00/00/00 13:30

00:00

הוהמן אמנון

5280607

שנקר ,51חולון

14976

1050/03

30/04/03

04/08/04

00/00/00 13:00

00:00

מורן מאיר

67163998

טשרנחובסקי ,5/4ראשל"

15020

1147/03

12/02/03

28/06/04

00/00/00 14:00

00:00

מן עופר

22701320

הפסגות ,11צור יגאל

15030

1430/03

20/05/03

21/07/04

00/00/00 14:00

00:00

גולדפרב ברוך

43457357

הנרקיס ,14/13ראשל״צ

15069

1306/03

31/03/03

05/05/04

00/00/00 14:00

00:00

שמואלב fשמעון

56552409

גדרה , 6/4פתה תקןה

15100

1303/03

05/05/03

28/07/04

00/00/00 14:00

00:00

סמיונוב פליקס

16689309

רבנו בחיי , 3אלעד

15097

1337/03

02/04/03

14/07/04

00/00/00 13:30

00:00

58378647

שער אפרים  ,35שער אפרי

15110

1344/03

02/04/03

17/02/04

00/00/00 13:30

00:00

כהן גיסים

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

3441

שם החייב/ת

ת״ז

פתובת

מס ,תיק מס .תיק תאריך מתן מועד קיום אסיפת מועד הדיון
ביהמ״ש צו כינוס (ושים ראשונה
כנ״ר

נחום קרן

61200432

זיבוטינסקי ,105/1בגי בר

15127

1456/03

28/05/03

30/08/04

00/00/00 13:30

00:00

הרשטיין לאון

14095509

וולפסון ,14חולון

15136

1379/03

. 26/04/03

28/07/04

00/00/00 13:00

00:00

אליהו אמנון

58425745

שדמות דבורה ,6ראשל״צ

15137

1541/03

29/05/03

10/10/04

00/00/00 13:30

00:00

שוקיאן בן ציון

52005592

חזון איש  64אי,בגי ברק

15150

1378/03

27/04/03

12/07/04

00/00/00 14:00

00:00

קינן יוסי

22097604

שמואל תמיר ,15תל-אביב

15157

1413/03

25/05/03

09/08/04

00/00/00 13:30

00:00

ראשוני רועי

33223033

הגדוד העברי ,4/6כפר סב

15160

1426/03

29/04/03

18/07/04

00/00/00 14:00

00:00

בר יוגב אסף

24479248

שמואל הנגיד ,23/5חולון

15210

1494/03

25/05/03

20/07/04

00/00/00 14:00

00:00

רוזנטל שמואל

51661114

החייל ,42רמת גן

15220

1515/03

29/05/03

19/07/04

00/00/00 14:00

00:00

שחף חיים

57525768

ברנשטיין ,21ת״א

15226

1522/03

26/05/03

24/08/04

00/00/00 13:00

00:00

זנדני.שלום

52100203

שרעבי יעקב , 11רחובות

15260

1565/03

04/06/03

27/07/04

00/00/00 14:00

00:00

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ השלושה  ,2תל אביב ,הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי

אביב

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מנהל מחוז תל -אביב

מחוז חיפה
שם החייב/ת

ת״ו

כתובת

שתיזי יעקב

41900929

קאודרס ,13/14חיפה x

פרריס קטי

57994782

מס ,תיק מס .תיק תאריך מתן מועד קיום אסיפת מועד הדיון
ושעה
כיהמ״ש צו כינוס נושים ראשונה
כנ״ר
11170

87/03

15/06/03

26/11/03

04/02/04 10:30

10:00

11179

97/03

15/06/03

04/12/03

04/02/04 09:30

09:30

אוחיון סול

62901681

הביכורים ,5/29קרית את

11303

211/03

12/06/03

20/11/03

28/01/04 11:30

09:30

בחן בנימיו

25428947

חניתה ,68/45חיפה

11345

253/03

15/06/03

30/11/03

28/01/04 11:30

11:30

מקמל אברהם

54526009

העליה ,52עפולה

11364

163/03

27/05/03

10/09/03

08/12/03 09:30

09:00

קובני נאוה

8285884

שב y -גוריון ,247/4שלוט

11380

305/03

15/06/03

04/12/03

04/02/04 10:30

10:30

שטותלאנד מרים

57468621

דן ,39קרית ביאליק

11384

313/03

15/06/03

30/11/03

28/01/04 10:30

10:00

בדראןמרים

27541010

11399

323/03

15/06/03

01/12/03

04/02/04 09:30

09:00

מורג עמי

9609199

שלומציון ,26חיפה

11403

327/03

16/06/03

01/12/03

04/02/04 11:30

11:30

קניגשטיין נטלי

13171376

הרברט סמואל ,88חדרה

11408

331/03

15/06/03

01/12/03

28/01/04 10:30

12:00

11412

337/03

15/06/03

19/11/03

28/01/04 11:30

10:30

11417

343/03

16/06/03

08/12/03

04/02/04 09:30

12:00

11418

341/03

17/06/03

10/12/03

11/02/04 10:30

09:30

11426

351/03

17/06/03

10/12/03

11/02/04 09:30

09:00

11428

352/03

18/06/03

14/12/03

12/02/04 09:30

10:00

בכרי קאסם

23104870

אזולאי סלומון

68094788

,חרמש

,כפר בענה

,כפר בעגה

שדי בתגלים,13חיפה
,אבו סנאן

הזימה האני

59350397

אליאס סמיר

54480876

עיר עתיקה ,180/11עכו

שבתייב מרל

314364274

יוספטל ,20/15קרית אתא

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר בשד׳ פל״ים  15א׳ ,חיפה ,הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בחיפה
לבנה בר עוז ,עו״ד ,סגן הנונ״ר ,מנהל מחוז חיפה והצפון

3442

ילקוט הפרסומים

,5205

י׳ בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

הודעות על הבדזת פשיטת דגל
מחוז תל -אביב
מס ,תיק
כנ״ר

מס .תיק
ביהמ״ש

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

1168/01

17/09/02
17/09/02

שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

עסור יהודה

69773497

הרב בלוי  ,5פ״ת

13491

עסור פלורי

67675389

הרב בלוי  ,5פ״ת

13492

1169/01

ליפשיץ איתן

1228501

פאת השולחן

13779

1582/01

02/06/03

יפרח יורם

59048561

גלעד  ,40בת חפר

13847

1640/01

26/05/03

איפרגן דניאל

24920423

שי עגנון  ,10/10בת־ים

13848

1666/01

12/06/03

איפרגן עמיר

23803513

שי עגנון

בת-ים

13849

1665/01

12/06/03

מדיני תקוה

46073631

דוד אלעזר  ,4\1חולון

13908

1724/01

03/06/03

ליבר גיל

25469685

דינוביץ  ,22פתח תקוה

14118

2066/01

09/06/03

ליבר הדס

37592474

דינוביץ  ,22פתח תקוה

14119

2067/01

09/06/03

אבחסרה גבריאל

24814717

שינקין  ,85גבעתיים

14297

1192/02

21/05/03

בסון מייק

23772296

החשמל(רן שובל)

14300

1210/02

26/05/03

,9

,10/10

תל אביב

,12

ת״א

יוסף זילביג,1עו״ד ,סגן הבונ״ר ,מנחל מחוז תל -אביב

מחוז חיפה
שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

בוזגן סמיון

310543590

יציאת אירופה

ויסמן אריה

57770711

הגליל

הרשקוביץ חנה חוה

5961479

ארלווורוב,34

מטר נסרי

54430509

רחוב  ,23/8עספיא

ויסמן נחמה

58676297

הגליל

וולשטיין יורם

5244447

ציפורנים

יופן אנה

304094600

מורד הגיא

זוננאשוילי יוזה (יצחק)

14460406

העצמאות

,82/4

זוננאשוילי רעיה

16731671

העצמאות

,82/4

מס .תיק
ביהמ״ש

תאריך מתן צו
פשיטת רגל

9946

441/00

18/06/03

10272

189/01

04/06/03

10291

227/01

01/06/03

10528

567/01

04/06/03

10590

627/01

04/06/03

קרית טבעון

10826

326/02

19/06/03

כרמיאל

10912

415/02

15/06/03

קרית אתא

10962

465/02

. 18/06/03

קרית אתא

10963

466/02

18/06/03

מס ,תיק
כנ״ר

,137/8

,137/8

,4

,11/14

חיפה

חיפה
חיפה

חיפה

,103

לבנה בי עוז ,עו״ד ,סגן הכוג״ר ,מנהל מחוז חיפה והצפון

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

3443

תודעת על מתו צווי תפטר
מחוז תל-אביב
שם החייב/ת

ת״ז

בתוגת

מס ,תיק מס .תיק
כנ״ר
ביהמ״ש

תאריך מתן סיבת
התפטר
צו הפטר

מנדלבאום מאיר

52262094

עמק ברכה  ,23תל אביב

11726

55/96

27/05/03

הפטר חלוט

ברק אילקה היגד

52063914

סמטת החבצלת  ,5נתניה

12220

714/97

05/02/03

הפטר חלוט

ברק מאיר

63886840

סמטת החבצלת  ,5נתניה

12219

713/97

05/02/03

הפטר חלוט

מיידר גבריאל

53259008

ביאליק  ,9גדרה

12311

1187/98

12/02/03

הפטר חלוט

לוגסי (שחר) גיקלין

79861050

נביאים  ,12\73בת ים

12679

1581/98

09/06/03

הפטר חלוט

בטש ציאלה

310918495

בן ציון ישראל  ,2\14בת ים

13198

1503/00

04/06/03

הפטר חלוט

גבע (ויאן) דליה טליה

57351850

פרטיזנים  ,34הרצלי׳ה

12964

1713/00

04/06/03

הפטר חלוט

ברדה ויקטוריה

64627565

ההגנה  ,17/12חולון

13500

1163/01

12/06/03

הפטר מותנה

איפרגן דניאל

24920423

שי עגנון  ,10/10בת-יס

13848

1666/01

12/06/03

הפטר מותנה

איפרגן עמיר

23803513

שי עגנון  ,10/10בת-ים

13849

1665/01

12/06/03

הפטר מותנה

יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מנהל מחוז תל -אביב
מחוז באי -שבע
שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

מוזס אליעזר

מס ,תיק
כנ״ר

מס .תיק
ביהמ״ש

תאריך מתן סיבת
התפטר
צי הפטר

69200962

שבי הניצחון  ,1003/23דימונה

6463

1132/93

17/03/03

הפטר מותנה

מוזס חנה

12112157

שכי הניצחון  1003/23דימונה

6464

1133/93

17/03/03

הפטר מותנה

הבט נפתלי

2110468

אסף שמחוגי  ,fבאר שבע

6627

5016/98

26/03/03

הפטר חלוט

ביטון איריס

28670271

יהודה הלוי  ,33/5דימונה

6675

5127/98

28/04/03

הפטר חלוט

יששכרי טובה

2960516

הציונות  ,3/32אשדוד

6677

5134/98

01/05/03

הפטר חלוט

ליגסימלי

29688892

ביאליק  ,79/17באר-שבע

6708

5208/98

28/05/03

הפטר חלוט

הרשקוביץ דורון

58908229

 ,310/4אילת

6727

5232/98

24/04/03

הפטר חלוט

הרשקוביץ גלית

24969743

 ,310/4אילת

6728

5231/98

24/04/03

הפטר חלוט

יגקלוביץ אהרון אריאלה

22746572

ביאליק  ,13/5באר שבע

6757

9046/99

20/05/03

הפטר חלוט

ביסקי ישראל

30346720

הכנענים  ,7/49אילת

7235

6214/01

00/00/00

הפטר רגיל

שושנה אנקור־שניר ,עו״ד ,סגן הכונ״ר; מנהל מחוז באי -שבע

3444

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

תודעות על מתו צווי פירוק ואסיפות יאשתית של 1יש«מ ושל משתתפיס

מחוז תל -אביב

שם חברה/עמותת

מסבי
חברת/עמותת

בתיבת

מס ,תיק מס .תיק
ביתמ״ש
בנ״ד

תאדין מתן מועד קיום אסיפת סועד קיום אס*«ת
משתתפים ראשתת
עו סידוק נושים ראשתה

מסעדת האווזים מרדי
הסירה בע،מ•

511611394

יורדי הסירה , 3ת״א

7419

1219/01

22/05/03

23/08/04

23/08/04 13:00

13:15

שלם אעטאקטיב בע״מ

512145996

חחי״ל , 18רעמה

8030

1777/02

19/05/03

08/08/04

13:00

08/08/04

13:15

המומחים  -מ.ל.מ הובלות
בע,מ

512989997

הגדנע , 3פתח תקוה

8077

1927/02

01/05/03

08/08/04

13:30

08/08/04

13:45

סנסוטק בע״מ

512229410

הפלדה , 7אור יהודה

8087

1945/02

19/05/03

17/10/04

13:30

17/10/04

13:45

הורים לילדי מוניטין•

580334076

פנחס רוזן , 7תל־אביב

8147

2197/02

14/04/03

13/07/04

13:30

13/07/04

13:45

אוכל ויין ( )1988בע״מ

512604752

8190

2239/02

28/04/03

02/08/04

13:30

02/08/04

13:45

אפאציי תעשיזת
אלקטרוניקה בע״מ

511578676

8177

2224/02

28/04/03

03/08/04

13:30

03/08/04

13:45

בביטון החברה לשירותים
ולמסחר ( )1978בע־מ

510800576

ווסרמן , 6תל-אביב

8197

2285/02

30/04/03

04/08/04

13:30

04/08/04

13:45

י.מ.י .איוש מנופים בע״מ

512873365

האילנות , 35הרצליה

8196

2254/02

29/04/03

01/08/04

13:00

01/08/04

13:15

פדני לוסטיג הבי
להשקעות בבנין בע״מ

511384109

איינשטיין , 40ת״א מג,
רמת אבי

8206

2287/02

30/04/03

02/08/04

13:00

02/08/04

13:15

512121039

המלאכה , 3רעננה א.ת

8217

1012/03

01/05/03

13/10/04

13:30

13/10/04

13:45

512759531

היסוד , 1תל-אביב

8216

1007/03

20/05/03

17/08/04

13:00

17/08/04

13:15

מעל המצופה שירותי מזון
בע״מ•

512366410

קרית המדע , 209אריאל

8236

1083/03

04/06/03

30/08/04

13:00

30/08/04

13:15

י.א.נ.ב אתרי נופש
בינלאומיים בע,מ•

512344946

מגשימים 20

,פתה ונקוה

8250

1132/03

02/06/03

25/07/04

14:00

25/07/04

14:15

רזגוזין פיתוח ואחזקות
בע*מ

512268350

יד חרוצים , 7הרצליה

8247

1120/03

03/06/03

11/10/04

13:30

11/10/04

13:45

אמר חברה לבניין ונכסים
בע־מ

512093816

אבא הילל , 24רמת גן

8246

1125/03

03/06/03

29/08/04

13:00

29/08/04

13:15

אססא תעשיות (סי.אס)
בע״מ

511859951

 pצבי , 43ראשל״צ

8266

1180/03

10/06/03

10/10/04

13:00

10/10/04

13:15

מ.ט.׳ עלית ולא-יפו

580260727

קרליבך , 13ת״א ת.ד

8267

1182/03

10/06/03

12/10/04

13:30

12/10/04

13:45

ברטר אולפנים בע־מ•

512609157

חכמי , 8תל-אביב

8270

1193/03

09/06/03

09/08/04

14:00

09/08/04

14:15

בית״ר חולון • כדורגל
(ע־ר)

580208999

גורדון , 1חולון ת.ד

8320

2064/02

07/04/03

29/06/04

14:00

29/06/04

14:15

מעבדות סיסטם 9000
(לענף הבניה והסלילה)
בע־מ
סריגי גז בע״מ•

שאול המלך 29

שד-
,תל-אביב

,מושב בגי ציון

51982

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

1270

10.7.2003

3445

מספר
חברה/עמותה

שם חברה/עמותה
בית־ר חולון  -כדורגל
(ע־ר)

מס ,תיק מס .תיק
כנ״ר
כיהמ״ש

כתובת

גורדון , 1חולון ת.ד

580208999

1270

8320

2064/02

תאריך מתן מועד קיום אסיפת
צו פירוק גושים ראשונה
07/04/03

29/06/04

14:00

מועד קיום אסיפת
משתתפים ראשונה
29/06/04

14:15

מחוז תל־ אביב
אסיפות יתקימו במשרדי הבונ״ר ברח׳ השלושה  ,2תל אביב
יוסף זילביגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר  ,מנהל מחוז תל -אביב

הודעה על מוגה לה9ריז על חלוסח דיבידגד ראשון

מחוז תל־ א3«3
שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

עידן המכונים להק

אחת
דיבידנד

סרטי הנאמן

בדין קדימה

1.58%

וינוגרד יצחק

מס ,תיק מס .תיק תאריך מתן סוג
כנ״ר
כיהמ״ש צו 0ש«ף /נושה
כינוס

40128741

מאנה ,18תל אביב

11229

1931/90

24/06/91

וידר זאב

12008

רוונבאום ציפורה

51633873

מושב בקעות ,ד.נ מזרח בני

158/97

01/09/99

רגיל

13.25%

שפיגל יאיר

50511310

בן עמי ,41\11נתניה

.12401

1297/98

08/03/00

רגיל

1.80%

לאבל בניהו

רוזנבאום יוסף אה

41571217

בן עמי ,41\11נתניה

12402

1298/98

08/03/00

רגיל

1.80%

לאבל בניהו

לוגסי (שחר) גיקלין

79861050

נביאים ,12\73בת ים

12679

1581/98

19/07/01

רגיל

65.00%

מנטל עובדיה

5909080

בן ציון דינור ,2הרצליה

12515

2184/99

04/10/99

רגיל

9.80%

עו״ד בר לוי אמג

מלכה אברהם

52283900

גולומב ,4רמלה

12682

2364/99

27/12/00

רגיל

46.00%

איגסל יגיב

חגע׳ מלכה

56592207

ברקת ,8\32חולון

12637

2476/99

19/05/03

רגיל

100.00%

מיבלט עליזה

52057239

הבושם ,87ת״א

12563

2516/99

28/04/03

וניל

34.70%

אדם ליאון

65066698

בלוך ,20ת״א

12702

2601/99

23/11/00

בדין קדימה

100.00%

עו״ד קגולר אבי

בטש ציאלה

10918495

בן ציון ישראל ,2\14בת ים

13198

1503/00

02/09/01

רגיל

2.60%

מרטון אמנון

9697376

הגליל ,87גגי תקוה

12953

1654/00

21/08/00

רגיל

9.60%

עו״ד רזניק בני

גונן עופרת

9436999

בצלאל ,28ר״ג

13334

1005/01

09/04/02

רגיל

00.00%

עו״ד בתרון אוה

בדדה ויקטוריה,

64627565

ההגנה ,17/12חולון

13500

1163/01

11/03/01

רגיל

14.00%

עזי זלוטניק אלברט

13523121

אברבנאל  ,8חולון .

13567

רגיל

 10.56%י עו״ד ר׳ בן ח״ם

1032/02

יוסף זילביגד,עו״ד ,סגן הכוג״ר ,מנהל מחוז תל־ אביב
מחוז חיפה

שם החייב/ת

ת״ז

כתיבת

בריל מרים

54119706

ברקאי (ולדמן) שולמית 53211785

ברקאי רון

51966406

מס ,תיק מס .תיק תאריך מתן סוג
ביהמ״ש צו פש״ר /נושה
כנ״י
כינוס

אחוז
דיבידנד

פרטי הנאמן

דרך הים ,78חיפה

9271

1117/97

04/03/98

עו״ד רומןאלי

כמון ,ד.ג.בקעת ,בית הכרם

10123

652/00

24/09/01

עו״ד מח׳ול חלי

ד.נ.בקעת ,בית הכרס כמון

10122

651/00

24/09/01

עו״ד מחולחלי

לבגה בר עוז ,עו״ד ,סגן הכונ״ר ,מגהל מחוז חיפה והצפון

3446

ילקוט הפרסומים

,5205

י' בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

מחוז

•1n3

ש3ע

שם החייב/ת

ת״ז

כתובת

שרחמי אבנר

57873804

שלמה בן יוסף ,12/43אשדו

אחוז
דיבידנד

מס ,תיק מס .תיק האריך מתן סיג
כנ״ר
ביהמ״ש צו פש״ר /גושה
כינוס
6803

שושנח אנקור-שניר ,עו״ד ,סגן תכונ״ר ,מנחל מחוז

9121/99

•9862

12/12/99

כל הסשים

פרטי הנאמן

20.00%

ש3ע

מחוז תל• אביב
שם חברה/עמיתה

כתובת

מספר
חברה/עמיתה

אורינה חברה לנכסים בע״מ

שד רוטשילד , 13ת״א

510814684

מס ,תיק מס .תיק
כנ״ר
ביהמ״ש
6859

תאריך מתן סוג
צו סירוק נושה

בדין
קדימה

25/04/99

1608/98

אחוז
דיבידנד

שם המפרק

19.00%

עו״ד גוי אברהם

יוסף זיל3יגר,עו״ד ,סגן הכונ״ר  ,מנחל מחוז תל• אביב
מחוז באר -שבע
כתובת

מספר
חברה/עמותה

שם חברה/עמותה

פעמי אביב בע״מ

יאיר , 5656 92באר-שבע

511198418

מס ,תיק מס .תיק
כנ״ר
ביהמ״ש
2231

5113/97

תאריך מתן סוג
צי סירוק גושה
|בדי1
קדימה

08/03/98

אחוז
דיבידנד

שם המפיק

4.00%

שושנה אנקוד-שני^עו״?■ ,סגןחבונ״ר  ,מנחל מחוז באד• שבע

תודעות אלת מתפרסמות באחריות המודיעיט
ואין כפרטומן משום מתן תעורת על נכונותן

,09-7675575

על סדר היום :דוח סופי של המפרק על ניהול פירוק
החברה.

אטקלית שיווק 3ע״מ
(ח״פ

ביום  ,31.8.2003בשעה
ויצמן  ,108בפר סבא ,טל'

,9.30

במשרד עו״ר ברוך עמרמי ,רח׳

)51-108902

ברון עמרמי ,עו־ר ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה כללית
סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,2.9.2003בשעה ,14.00
במשרד מפרק החברה ,רו״ח קרלוס צירטין ,ברח ,הרצוג ,9
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק וקבלת הסברים
באשר לדוח האמור.
קרלוס צירטין ,מפרק

33

p.b.a.N.סים 3ע״מ
(ח־פ

(ח״פ

)51-203965-2

הודעה על □ינום אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה לפי סעיף (338ב) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  1בספטמבר  ,2003בשעה  7.00ו ,במשרד
עו־ד גד יצחקי ,רח־ הרעל  ,47נתניה ,לשם הגשת דוח כספי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה.

גד יצחקי ,עו־ד ,מפרק
)51-314989-8

הודעה על כינוס אסיפה כללית
נמסרת בזה הורעה לפי פקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל תתכנס

ילקוט הפרסומים

,5205

י ,בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

3447

ג׳ק יגד בע״מ
(ח״פ

 4.9.2003או  10יום לאחר פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר,
בשעה  ,19.00במשרדי עו״ר גיל וויאקובסקי ,במרכז אשדר,
כניסה א' ,רח׳ קרמנצקי ו ,תל אביב.

)51-199158-0

(בפירוק מרצון)

על סדר היום :דיון בדוח הסופי של הפירוק ,וקבלת
ביאורים מאת המפרק.

הודעה על בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (338ב) לפקודת החברות
[נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה כללית סופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,7.9.2003בשעה  ,12.00במשרדי
החברה ,ברחי וינגייט  ,6הרצליה ,לשם הגשת רוח סופי של
המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה.
ורדה יגד ,מפרקת

ניר רוטנברג ,רו״ח ,מפרק

אבנטי תופנה (ישראל) בע״מ
(ח״פ

)51-253814-1

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

סוכנות פורוורדס ת״א בע״מ
(ח״פ

)51-0117663-3

הודעה על בינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 323ב לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפת נושים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,7.9.2003בשעה  ,10.00במשרדי
עו״ד שקד ,ברחי שץ  ,5ירושלים.
על סדר היום :דיון במצב עסקיה של החברה לקראת
פירוקה מרצון ומינוי מפרק לחברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  321לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית
שלא מן המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה
ביום  ,11.6.2003נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ר דורון שטרן ,מרח׳ כנפי נשרים ,22
ירושלים ,למפרק החברה.

דורון שטרן ,עו״ר ,מפרק

מועלם שירותי ניהול בע״מ
(ח״פ

ערי סטימצקי
בא כוח החברה

)51-145273-2

הורעה בדבר פירוק מרצון מינוי מפרק
נמסרת בזה הורעה כי באסיפה כללית של החברה
הנייל ,שנתכנסה ביום  ,17.6.2003נתקבלה החלטה ברבר
פירוקה מרצון של החברה ובדבר מינויו של משה מועלם
למפרק החברה.

תמר (נ.א ).החזקות בע״מ
(ח״פ
(בפירוק מרצון)

)51-2867837-3

משה מועלם ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף (338ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה כללית
סופית של בעלי המניות של החברה הנייל ,תתכנס ביום
 4.9.2003או  30יום לאחר פרסום הורעה זו ,לפי המאוחר,
בשעה  ,17.00במשרדי עו״ד גיל וויאקובסקי ,במרכז אשדר,
כניסה אי ,רח׳ קרמנצקי  ,1תל אביב.
על סדר היום :דיון ברוח הסופי של הפירוק ,וקבלת
ביאורים מאת המפרקת.

חילי שרותים והשקעות בע״מ
(ח״פ

)51-273421-1

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הורעה כי באסיפה כללית של החברה
הנ״ל שנתכנסה ביום  ,30.6.2003נתקבלה החלטה מיוחדת
ברבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של עו״ד ארז
איכילוב ,למפרק'החברה.

ארז איבילוב ,עו״ד ,מפרק

נאוה אלק ,רוייח ,מפרקת

י.ש.ר.ל .סבו השקעות בע״מ

עידו יעוץ ויישום כלכלי בע״מ

(ח־פ

(ח״פ
(בפירוק מרצון)

)51-150370- 8

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

הורעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף (338ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה כללית
סופית של בעלי המניות של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום

3448
המחיר

נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנתכנסה ביום  ,29.6.2003נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
סבו ,למפרק החברה.
שמואל סבו ,מפרק

ילקוט הפרסומים
14.00

שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

)51-131233

,5205

יי בתמוז התשס״ג,

10.7.2003

סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום
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משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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