רשומות

ילקוט הפרסומים
6879

כ״א באלול התשע״ד
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון
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הודעה על גמר כהונתה של שופטת

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ׳׳ד1984-י ,אני מודיעה על גמר כהונתה של עדנה ארבל,
שופטת של בית המשפט העליון בירושלים ,ביום כ׳׳ד בסיוון
התשע״ד ) 22ביוני  ,(2014עקב פרישתה לגמלאות.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ”ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של רות בן-חנוך,
סגנית נשיא של בית משפט השלום לנוער בתל אביב ,ביום ב'
בתמוז התשע״ד ) 30ביוני  ,(2014עקב פרישתה לגמלאות.

י״ב בתמוז התשע״ד ) 10ביולי (2014
)חמ -3-60ה(2

י״ב בתמוז התשע״ד ) 10ביולי (2014
)חמ -3-60ה(2

ציפי לבני
________
1

שרת המשפטים

________
1

ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ׳׳ד1984-י ,אני מודיעה על גמר כהונתה של מרים מזרחי,
שופטת של בית המשפט המחוזי בירושלים ,ביום ו' בסיוון
התשע״ד ) 4ביוני  ,(2014עקב פרישתה לגמלאות.
י״ב בתמוז התשע״ד ) 10ביולי (2014
)חמ -3-60ה(2

ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה למינוי קאדים
לפי חוק הקאדים ,התשכ”א1961-
התשכ״א1961-י,

אני
בהתאם לסעיף )4ב( לחוק הקאדים,
מודיעה על שינוי בהרכב חברי הוועדה למינוי קאדים כדלקמן:
במקום ”ראובן )רובי( ריבלין ,חבר הכנסת  -חבר” יבוא
”דוד אזולאי ,חבר הכנסת  -חבר”.
הודעה בדבר הרכב הוועדה למינוי קאדים 2תתוקן כאמור.

ציפי לבני
________
י ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

ציפי לבני
שרת המשפטים

שרת המשפטים

כ”ב באב התשע״ד ) 17באוגוסט (2014
)חמ -3-260ה(2

ציפי לבני

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

שרת המשפטים

________
 1ס”ח התשכ”א ,עמ' .118
 2י”פ התשע״ד ,עמ' .470

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ”ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של אילתה
זיסקינד ,שופטת בכירה של בית משפט השלום בירושלים ,ביום
ט' בסיוון התשע״ד ) 7ביוני  ,(2014עקב פרישתה לגמלאות.
י״ב בתמוז התשע״ד ) 10ביולי (2014
)חמ -3-60ה(2

ציפי לבני
________
1

שרת המשפטים
ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ”ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של אילן שיף ,סגן
נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה ,ביום ג' בתמוז התשע״ד
) 1ביולי  ,(2014עקב פרישתו לגמלאות.

ציפי לבני
________
1

8158

לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל”א1971-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  7לפקו דת המש טרה ]נו סח חדש[,
התשל”א ,11971-אני ממנה כל קצין מיחי דת דרור בשיר ות
בתי הסו הר ומפקד משמר ת שאינ ו קצין מהיחי דה האמ ורה,
להשתמ ש בסמכו יות שו טר ,לצ ורך בי צוע חי פוש חיצונ י באסיר
של מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה בכפוף לאלה:
) (1הדגימה נדרשת במסגרת ב דיקת ה יתכנות לבחינת יכולות
אף אלק טרוני לגילו י ג וף זר בגו פו ש ל אסיר החשוד בהב רחת
סמים וחפצים אסורים אחרים בגופו )להלן  -המחקר(;
) (2הדגימה נערכת בהסכמה בכתב של האסיר הנבדק;
) (3מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות בניתנת לו.
משך המינוי חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר,
לפי המוקדם מביניהם.
י”ז בתמוז התשע״ד ) 15ביולי (2014
)חמ (3-602

י״ב בתמוז התשע״ד ) 10ביולי (2014
)חמ -3-60ה(2
שרת המשפטים
ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

כתב מינוי

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
________
1
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

ילקוט הפרסומים  ,6879כ”א באלול התשע״ד16.9.14 ,

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-

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

נמסרת ב זה הוד עה שעומ דים להתח יל בהס דר ה זכויות
במק רקעין המתוא רים להלן באזור ההסדר של כנרת ,ביום י״א
בתשרי התשע״ה ) 5באוקטובר  ,(2014או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

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

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבנייה  ,התשכ״ה ,11965-ובהת אם לתכנ ית מס' ק,373/
שהודעה בד בר אישו רה פורס מה בילק וט הפ רסומים ,4239
התשנ ״ד ,עמ'  ,4664מוסר ת בזה הו ועדה המ קומי ת לתכנ ון
ולבני יה קרי ות )להלן  -הוועדה ( ,בהת אם לסעיפי ם  5ו 7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקו דה( ,כי הקרקע המת וארת בסעי ף  4להלן ) להלן -הקרקע( דרושה לצורך דרכים ושבילים להולכי רגל.

2

 .בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

3

 .הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

מקרק עין הנ כללים בגוש רי שום מס' /15304טבר יה )חלק
מגוש שומה מס' .(15017
משכנתה,
לזכויות  ,לרבות זכויו ת בעלות,
תביעות
שכירו ת ,זיקת הנא ה וכל ז כות ה ניתנ ת לרי שום ,יש להגיש
לפק יד ההסדר במ חנהו ,או בלשכת ו ,בניין לב העסקי ם ,רח'
המלאכה  ,16נצר ת עילית ,בתוך המו עדים שיפורסמ ו מזמן
לזמן בה ודע ות על התק דמות הה סדר .יש להג יש את הת ביעות
בטופ ס תזכי ר ת ביעה ש ניתן לה שיגו ב מחנה א ו בלשכ ה הנ״ל
ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכ ויות במק רקעין הסמ וכים למ קרק עין שחל
על יהם ההסדר בהתאם להודע ה זו  ,עליו לדאוג שזכויו תיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
מי של א יציין בצ יוני ק בע על ה אדמה את גבולו ת הח לקה
שהוא תובע ,יהיה צפ וי לקנס ו נוסף על כך יוכל פקיד ההסדר
לצ וות שגב ולו ת הח לקה יצו ינו בצי וני קב ע על חשב ונו של
אותו אדם.
מזהיר ים ב זה את כל הנוגע ים בדבר ,כי זכ ות ש לא תיתבע
בתוך הז מן הקב וע וב טופס הקבוע ,יוכל פק יד ההס דר לה וציאה
מכלל לוח הזכויות.

 .תיאור הקרקע -

4

חט יבת קר קע בקרית מוצקי ן ,שש טחה כ 311-מ״ר ,המזוהה
כגוש  ,10423חלק ה ) 62לש עבר ח לקי חלק ה  7המסומנים
בתשריט ק (373/כדרכים ,והמסומנת בצבע ורוד.

ט' באלול התשע״ד ) 4בספטמבר (2014

חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר כנרת

כ״א באב התשע״ד ) 17באוגוסט (2014
)חמ (3-2

יוסי אזריאל

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט1969-
נמס רת בזה הודע ה ,כי לוחות הזכוי ות של גושי ריש ום מס'
/ 38493באר שבע/40184 ,אילת/60162 ,60160 , 60155 ,ים תי כון,
הוצגו ביום כ׳׳ח באב התשע״ד ) 30במר ס  (2009למש ך  30ימים,
לעי ון בלשכת פקיד הסדר המקרק עין ,קריית הממשל ה ,רח'
התקווה  ,4בא ר שבע ,בלשכת המ מונה על מחוז הדרום  ,מש רד
הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שב ע ,ב עירי ית באר ש בע וב עירי ית
אילת.

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

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

כ׳׳ח באב התשע״ד ) 24באוגוסט (2014

חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

.1

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבנייה  ,התשכ״ה ,11965-ובהת אם לתכנ ית מס' ש,343/

 1ס״ח התשכ״ה ,עמ' .307

8159

שהודעה ב דבר איש ורה פור סמה ביל קוט ה פרסומים
 ,4986הת שס״א ,עמ '  ,2694מוסרת בזה הוו עדה המקומית
לתכנו ן ולבניי ה השומרו ן )להלן  -הווע דה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו  7-לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצורכי ציבור(,
) 21943להל ן  -הפקו דה( ,כי הקרקע המת וארת בסעי ף 4
להלן )להלן  -הקרקע ( ד רושה לצ ורך צי בורי ש ל המועצה
המקומ ית זכרון יעקב כמשמעו תו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.
.2

בכ וונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

11322

86

63

)חלקה בשלמות(
1,110

94

11302

95

2,574

62

266

63

193

89

78

כ״ט באב התשע״ד ) 25באוגוסט (2014
)חמ (3-2

יוסף מישלב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

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

חטיבת קרקע בזכרון יעקב -
גוש

גוש

ח״ח

שטח )מ״ר(

ח׳׳ח

שטח )מ״ר(

64

564

65

635

66

1,299

67

1,112

68

1,214

69

1,758

74

181

75

105

76

83

77

148

78

150

79

83

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

 .בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו 190-לחוק התכנון
והבנייה  ,התשכ״ה1965-י ,ובהת אם לתכנ ית מס' יד,865/
שהודעה ב דבר איש ורה פור סמה ביל קוט ה פרסומים ,1782
התש ל״ב ,עמ'  ,481מוסרת בזה הוו עדה המק ומית לתכנון
ולבני יה יהוד-נ וו ה מונו סון )להל ן  -הוועדה ( ,בהתאם
לסעיפים  5ו  7-לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקוד ה( ,כי הק רקע המתוא רת בסעיף  4להלן
)להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בנייני ציבור.

2

 .בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

3

 .הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

80

134

81

95

82

1,273

83

738

כ״ח באדר ב' התשע״ד ) 30במרס (2014

84

764

)חמ (3-2

85

985

 .תיאור הקרקע -

4

חטיב ת קרק ע בגוש  ,6727חלקו ת  ,263 , 178 , 176ב שטח של
 4,940מ״ר; הייעוד :בנייני ציבור ,בית ספר.

יעלה מקליס
יושבת ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-נווה מונוסון

2
3

ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס׳׳ח התשכ״ד ,עמ' .122

8160

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

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

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

 .בתוקף סמכ ותה לפי סעיפי ם  189ו  190-לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ובהת אם לתכנ ית מס' רח,1250/
שהודעה ב דבר איש ורה פור סמה ביל קוט ה פרסומים
 ,4309הת שנ״ה ,עמ '  ,3450מוסרת בזה הוו עדה המקומית
לתכנו ן ולבני יה רחובו ת )להלן  -הווע דה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו  7-לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצורכי ציבור(,
) 21943להל ן  -הפקו דה( ,כי הקרקע המת וארת בסעי ף 4
להלן )להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכ וונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,ה תשכ׳׳ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

2

 .בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

3

 .הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

4

כ״ג באב התשע״ד ) 19באוגוסט (2014
)חמ (3-2

ציון רבי
יושב ראש הוועדה המקומית
___________
3
ס״ח התשכ״ד ,עמ' .122

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

ט״ו באב התשע״ד ) 11באוגוסט (2014
)חמ (3-2

___________

יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

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

 .בתוקף סמכ ותה לפי סעיפי ם  189ו  190-לחוק התכנון
מס'
לתכנית
ובהתאם
והבנייה  ,התשכ״ה1965-י,
בר ,1/109/שהוד עה בדבר אישורה פורס מה בילק וט
הפרסומים  , 4670הת שנ״ח ,עמ '  ,2724מוסר ת בז ה הווע דה
המקומית לת כנון ו לבנייה שורקות ) להלן  -הוועדה(,
בהתאם ל סעיפים  5ו  7-לפקוד ת הקרקעו ת )רכישה
לצורכי צ יבור() 21943 ,להל ן  -הפקודה( ,כ י הקרקע
המתואר ת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרק ע( דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

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

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

לתכנון ולבנייה שורקות

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

חטיב ת קרקע ברח ובות ,רח' אפרי ם זקש  ,32המ זוהה כג וש
 ,3697ח”ח .33 ,32

רחמים מלול

 .תיאור הקרקע -
חטיב ת קרקע המזוה ה כגוש  ,3740חלק מ חלקו ת 133-72
)מגרשים  ;(385 ,384הייעוד :דרך.

 .1בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבנייה  ,התשכ״ה ,11965-ו בהתאם ל תכנית מ ס' 106/03/9
)להלן  -התכני ת( ,ש הודעה ב דבר אישור ה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,2699הת שמ״א ,עמ '  ,1263מוסרת
בזה ה ווע דה המ קומית לת כנון ול בנייה קר ית גת ) להלן
 הוועדה ( ,בהת אם לסעיפי ם  5ו  7-לפקודת הקרקעות)רכישה ל צורכי צ יבור( ) 21943 ,להלן  -הפ קו דה( ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן )להלן  -הקרקע( דרושה
לצורך ציבורי כמ שמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.
2

 .בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם ש יש לו חזק ה בקרקע האמור ה למס ור את ח זקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

3

 .הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבור ,התשכ״ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 1ס״ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס״ח התשכ״ד ,עמ' .122
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 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקרית גת ,המזוהה כגוש  ,1913חלקי חלקה
 ,98מגרשים  307ו־ ;310הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל המעוניין
רשאי לעיין בו השעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ג באב התשע״ד ) 19באוגוסט (2014

 הפקודה ( ,כי זכ ות החז קה בקר קע המ תוא רת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו 7-לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6769התשע״ד ,עמ'
 ,4350תהיה לקניינ ה ה גמור והמ וחלט ש ל עיריית רמלה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 . 2תיאור הקרקע -

)חמ (3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית גת

חטיבת קרקע ברמלה ,ששטחה  11,318מ״ר )מדידה גרפית(,
המזוהה כגוש  ,4742ח׳׳ח  ;3הייעוד :שטח לבנייני ציבור.
כ׳׳ח באב התשע״ד ) 24באוגוסט (2014
)חמ (3-4
יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
 .1בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ו בהתא ם לתכני ת מס' ל ד,751/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6354
התש ע״ב ,עמ'  ,1816מצהירה בזה הו ועדה המקומית
לתכנון ולבני יה לו ד ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי זכות
החזקה בקרקע המ תוארת בסעיף  2להל ן ,שבי חס אליה
פורסמה הוד עה ברשומ ות לפי סעיפים  5ו  7-לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,6807הת שע״ד ,עמ '  ,5704תהיה
לקניי נה הג מור והמוחלט של עיריית לוד מי ום פרסום
הודעה זו ברשומות.
 .2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בלוד ,שכונת גני אביב ,המזוהה כגוש ,3969
חלקה  97בשלמות ,בשטח של כ 25,726-מ״ר; הייעוד :שטח
לבנייני ציבור.
כ׳׳ח באב התשע״ד ) 24באוגוסט (2014
)חמ (3-4

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

יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

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

 .בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו 190-לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ׳׳ה1965-י ,וב התאם ל תכנית ב ניין ער ים
מס ' ג ,15607/שהוד עה בדבר אישורה פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,5876התשס״ט ,עמ'  ,841מצהירה בזה הוועדה
המקומ ית לתכ נון ולבנ ייה גב עות אלונ ים ,בהת אם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה ( ,כי זכ ות החז קה בקר קע המ תוא רת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו 7-לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6769התשע״ד ,עמ'
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מועצת כוכב
,4351
אבו אלהיגא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 .תיאור הקרקע -

2

חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  7,210מ״ר ,המזוהה כגוש
 ,17693חלק מחלקה  ;8הייעוד :שצ״פ.
כ״א באב התשע״ד ) 17באוגוסט (2014
)חמ (3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
 .1בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
ובהתאם לתכנית מס'
והבנייה ,התשכ׳׳ה1965-י,
לה ,3/170/שהוד עה בדבר אישורה פורס מה בילק וט
הפרסומים  ,6738הת שע״ד ,עמ '  ,3245מצ הירה בזה
הוועד ה המקו מית לת כנון ולב נייה רמ לה ,בהתא ם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
1
2

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

אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

תיקון טעות
ההודעה לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור( ,1943 ,לעניין תכנית מס' הר ,1711/שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6868התשע״ד ,עמ'  - 7824בטלה ,הואיל
וכבר פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6860התשע״ד ,עמ' .7645
)חמ (3-2

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי13443 :
שם התכנית :מתחם מגורים  -מחנה אלנבי,
שכונת ארנונה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ"ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון לבנייה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנ ייה יר ושלים מ ופקדת תכ נית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'13443 :
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מק /2854 /ה
ביטול
במ /2854 /ג
ביטול
62
ביטול
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים ,שכונת ארנונה.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 221400
קואורדינטה Y: 629400
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 30136 :חלקי חלקות.40 :
גוש 30300 :חלקות במלואן.6 :
מטרת התכנית:
תוספת  280יח״ד  ,שטח ציבו רי פתוח ושט ח למבני
ציבור בשכונה קיימת.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי "עוד משטח שהוראות התכנית אינ ן חלו ת עליו
למעט ה ורא ות איחוד וחלוק ה מחדש ,למגור ים ג' ל מבנים
ומוסדות ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ולדרך מוצעת ,ושינוי
"עוד קרק ע משטח ל מבנה צי בור ,ל מגורי ם ג' ולשטח
ציבורי פתוח.
ב .תוספת  280יח״ד.
ג .תוספ ת שטחי בניי ה לפי הפירו ט הבא 25,200 :מ״ר
עי קרי ו 8,400 -מ״ר שרו ת למג ורים  2,500 .מ״ר עיקרי
ו 250 -מ״ר שרות ל מבני ציבו ר  450מ״ר עיקרי למסחר
ו 50 -מ״ר שרות למסחר.
ד .קביעת בינוי בגובה  3-6קומות.
ה .קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין ,עקרונות בינוי
ותנאים להיתר בנייה לכל אזור.

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

ו .הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
ז .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתונ ים ,למש רדי הועד ה המחו זית לתכ נון לבנייה
מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים  8101301טלפון:
 .02-6280263העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון02-6286811 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

אם כ ן
המאמת
לתק נות
לתכנית

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0062570
שם התכנית :הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים
חדש ברח' שבזי מס'  ,20נחלאות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון לבנייה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנ ייה יר ושלים מ ופקדת תכ נית מתאר מקומית
מסי 101-0062570 :גרסת :הוראו ת  16 -תשרי ט 15 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בניי ה והרש אות :תכנית שמכוח ה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
62
ביטול
מק /5022 /א
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :ירושלים ,רחוב :שבזי  ,20בשכונת דרום נחלאות
בירושלים.
קואורדינטה X: 219998
קואורדינטה Y: 632028
הכל עפ'יי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30108 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.133 :
מטרת התכנית:
הריס ת מב נה קיים והקמ ת מבנה מגור ים חד ש ברחי
שבזי .20
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עיקרי הוראות התכנית:
 . 1שינוי ׳יעוד ממגורים  4למגורים ב' ולדרך מוצעת.
 .2קביעת בינוי עבור הקמת מבנה מגורים חדש.
 .3קביעת שטחי בנייה בהיקף של  446מ״ר .מתוכם
מ"ר שטחים עיקריים ו  188.5שטחי שירות אשר
246.5
מתוכם  158מ״ר הינם שטחי חניה ומחסנים.
 .4קביעת קווי בנייה חדשים.
 .5קביעת מספר יח"ד מרבי ל 4-יח״ד.
 .6קביעת מספר קומות מרבי ל 3-קומות מלאות ועליית
גג  ,מעל קומה תת קרקעית לחניה  ,מחסנים וטכני.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
 .8קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בדבר מבנה להריסה.
 .10קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י הת כנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתונ ים ,למש רדי הועד ה המחו זית לתכ נון לבנייה
מחוז ירו שלים ,שלו מציון  1ירושלי ם  8101301טלפון:
 .02-6280263העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון02-6286811 :
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מסי:
101-0091256
שם התכנית :הרחבת יח״ד ברחי ניסן אברהם ,13
קרית יובל ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1865 -כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מסי 101-0081256 :גרסת :הוראות  14 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
62
ביטול
4658
ביטול
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מספר התכנית
סוג היחס
מק /5022 /א
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :ירושלים רחוב :ניסן אברהם . 13
איזור מגורים בשכונת קרית יובל ,ירושלים.
קואורדינטה X: 216751
קואורדינטה Y: 629614
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30414 :מוסדר ,חלקות במלואן.138 :
מטרת התכנית:
הרחבת יח״ד ברחי ניסן אברהם  ,13קרית יובל ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 2.2.1שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים בי.
 2.2.2קביעת השימושים המותרים למגורים.
 2.2.3קביעת הוראות בנייה:
 .1תוספת קומה במפלס  -2.80עבו ר הרחב ת יח״ד
במפלס .+0.00
 .2הרחבת יח״ד קיימות במפלסים .+6.00 ,+3.00 ,+0.00
 .3תוספת ארבע חניו ת מקורו ת בתוך שטח למילוי
במפלס רחוב ניסן אברהם.
 2.2.4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים חדשים.
 2.2.5קביע ת הור אות בי נוי וקב יעת תנ אים למת ן היתר
בנייה בשטח.
 2.2.6קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 2.2.7ק ביעת סך הש טחים ל  823.00מ״ר סה״כ
מתוכם  681.00מ״ר שטח עיקרי 132.00 ,מ״ר שירות.
 2.2.8קביעת הוראות בגין הריסת גדרות ,מדרגות.
קביעת הוראות בגין חניה.
2.2.8
 2.2.10קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתונ ים ,למש רדי הועד ה המחו זית לתכ נון לבנייה
מחוז ירו שלים ,שלו מציון  1ירושלי ם  8101301טלפון:
 .02-6280263העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון02-6286811 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א אם כ ן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי:
101-0123877
שם התכנית :הקמת בנין חדש בן  11יח״ד
ברח' כנסת מרדכי -שכ' הבוכרים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה  ,1865 -כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מפורטת מס':
 101-0123877גרסת :הוראות  14 -תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /3146א
ביטול
3146
ביטול
62
ביטול
 /5166ב
כפיפות
5022
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :ירושלים רחוב :כנסת מרדכי .
רח' כנסת מרדכי נמצאת בשכונת הבוכרים ומיקומה בין
רח' שמואל הנביא לרח' אבינדב.
קואורדינטה X: 220985
קואורדינטה Y: 633475
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30103 :מוסדר ,חלקות במלואן.122 :
מגרשים:
 65בהתאם לתכנית 3146
מטרת התכנית:
הקמת בני ן חדש בעל  6קומו ת וקו מות מרת ף לחניה
ומחסנים עבור  11יח״ד על מגרש ריק.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך "עודי הקרקע כמפורט להלן:
מאזור מגורים  3לאזור מגורים ג'
קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן  6קומות למגורים מעל
 2קומות חניה תת קרקעיים עבור  11יח״ד חדשות.
קביעת קווי בנין חדשים לבניה ,כאמור.
קביעת שטחי בנייה בשטח התכנית  1614.85מ״ר
מתוכם  727.88מ״ר שטחים עיקריים ו 886.86-מ״ר
שטחי שירות כולל חניה ,מחסנים וכו'.
קביעת השימושים בשטח למגורים.
קביעת הוראות בינוי.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
קביעת הוראות בגין חניה.
קביעת הוראות בגין מעלית.

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתונ ים ,למש רדי הועד ה המחו זית לתכ נון לבנייה
מחוז ירו שלים ,שלו מציון  1ירושלי ם  8101301טלפון:
 .02-6280263העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון02-6286811 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א אם כ ן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'12579 :
שם התכנית :תוספת שתי קומות לשם תוספת 4
יח״ד על בניין קיים ,בית חנינא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'12578 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /3457 /א
שינוי
62
ביטול
תמא15 /
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
5022
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת בית חנינא ,
החלקה נמצאת בין דרך ראמאללה  ,לבין תל אל פול.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30614 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.287 :
קואורדינטה X: 221715
קואורדינטה Y: 636925
מטרת התכנית:
תוספת שתי קומות לשם תוספת  4יח״ד על בנין קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 -1שינוי ״עוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים ב'.
 -2תוספת שתי קומות לשם תוספת  4יח״ד.

8165

 -3הגדלת אחוזי בנייה מ 75% -ל 160% -מרבי.
 -4קביעת קווי בנין חדשים.
 -5הגדלת מסי יח"ד מ 4 -יח"ד ל 8 -יח״ד.
 -6קביעת שטחי בנייה בהיקף של  1280.0מ״ר מהם
שטחים עיקריים  1146.5 ,מ״ר
ו  133.50 -מ״ר שטח שרות.
 .7קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
 .8קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים להעתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 17/02/2012ובילקוט הפרסומי ם  ,6388התשעב,
עמוד  ,2864בתאריך .07/03/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  1ירושלים
 8101301טלפון .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מסי13615 :
שם התכנית :הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים
ומשרדים חדש בשכונת שיך גיאראח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'13615 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספרהתכנית
סוג היחס
2868
שינוי
5022
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים ,שכונת שיח ג'ארח
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
בהסדר:
גוש 30506 :חלקות במלואן.5 :
קואורדינטה X: 221700
קואורדינטה Y: 633125
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים ומשרדים
חדש בשטח.

8166

עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ״עוד מאזור מגורים  1לאזור מגורים מיוחד ומשרדים. קביעת זכויות בנייה לבנין מגורים ומשרדים חדש. קב יעת שטח י הבנ ייה ל 2240.52 -מ״ר מתוכם 1242.74מ״ר עיקריים ו 887.78 -מ״ר שטחי שירות.
 הגדלת מס' יחידות דיור מ 1 -ל.13 - קביעת שלבי ביצוע להקמת בנין חדש. קביעת הורא ות בי נוי וק ביעת תנ אים למ תן היתר בנייהבשטח.
 קביעת הוראות בגין הריסה. קביעת הוראות לשימור והעתקת ועקירת עצים.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 14/08/2012ובילקוט הפרסומי ם  ,6486התש עג ,עמוד
 ,436בתאריך .23/10/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ל בנייה מחו ז ירו שלים ,ש לומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /7454 :א
שם התכנית :תוספת בנייה לבנין מגורים
בשכ' ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' /7454 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
62
ביטול
 /2783א
ביטול
 /5166ב
כפיפות
מק /5022 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים ,שכ' ראס אל עמוד
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,28887 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.80 :
קואורדינטה X: 221700
קואורדינטה Y: 637925
מטרת התכנית:
הכשרת קומות בבנין מגורים קיים ותוספת  2קומות
חדשות לשם תוספת  2יח״ד חדשות.

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי "עוד למגורים ושצ״פ ותוספת קומות מעל בנין קיים.
 .2קביעת בינוי לקומות מרתף ,קרקע ,וראשונה ותוספת 2
קומות חדשות .סה"כ  4קומות מעל קומת מרתף חלקית.
 .3קביעת מספר יח"ד ל 4 -יח״ד.
 .4הג דלת שטחי הבנייה בבניין וקבי עתם ל 1038 -מ״ר
מה ם כ 830 -מ "ר שטחים עיקרי ים ו  108 -מ״ר שטחי
שירות.
 .5קביעת קווי בנין לבנייה  ,כאמור.
 .6קביעת שלבי ביצוע לתוספות הבנייה  ,כאמור.
 .7קביע ת הור אות בי נוי וקב יעת תנ אים למת ן היתר
בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין גדר  /מדרגות להריסה.
 .8קביעת הוראות בגין שימור עצים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 05/04/2013ובילקוט הפרסומי ם  ,6560התש עג ,עמוד
 ,3232בתאריך .07/03/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ל בנייה מחו ז ירו שלים ,ש לומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי:
 /13581א
שם התכנית :תוספת יח״ד במגרש מגורים,
בית חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מסי /13581 :א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
62
ביטול
במ /3457 /א
ביטול
מק /5022 /א
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים ,שכונת בית חנינה,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30610 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.106 :
קואורדינטה X: 222050
קואורדינטה Y: 637275

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

מטרת התכנית:
הרחבת בנין מגורים ותוספת יח״ד  ,סה״כ  11יח״ד
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ״עוד שטח מאזור מגורים  6לאזור מגורים בי.
ב .קב יעת הור אות ל 11 -יח״ד בתחום התכני ת  ,מה ם 5
יח״ד קיימות בהיתר ו 6 -יח״ד הבנויות ללא היתר.
ג .הג דלת שטחי הבנייה המרב יים ל 2288-מ״ר כול ל 478
מ״ר שטחי חניה תת קרק עית .השטח כולל  1573מ״ר
שטחים עיקריים ו 237-מ״ר שטחי שירות מעל הקרקע.
ד .קב יעת בי נוי להכ שרה חל קית של  2קומות בנויות
ולתו ספת של קומה חלקית חד שה ,סה״כ  5קו מות מעל
קומת חניה תת קרקעית.
ה .קביעת הוראות להריסה חלקית של המבנה.
ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ז .קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
ח .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ט .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 16/05/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6800התש עד ,עמוד
 ,5470בתאריך .12/05/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ל בנייה מחו ז ירו שלים ,ש לומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
14320
שם התכנית :הקמת בנין חדש בן  4קומות,
שכונת ראס אל עמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מסי14320 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2668
ביטול
4688
ביטול
62
ביטול
מק /5022 /א
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכונת ראס אל עמוד
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

8167

גושים וחלקות:
גוש ,28888 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.87 :
קואורדינטה X: 222900
קואורדינטה Y: 631000
מטרת התכנית:
הק מת ב נין ח דש בן  4קומו ת ב שכונ ת ראס א ל עמוד,
ירושלים
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ״עוד מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ג'.
ב .קביעת שטחי הבנייה המרביים ל 881.4-מ״ר מתוכם
 538.2מ"ר לשטח עיקרי ו 343.2 -מ״ר לשטחי שירות.
ג .קביעת מספר יחידות הדיור ל.4 -
ד .קביעת מספר הקומות ל 4 -קומות מעל קומת מרתף
 חניון.ה .קביעת קווי בנין חדשים.
ו .קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית.
ז .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ח .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
ט .קביעת הוראות בגין הריסה.
י .קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.
יא .קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 02/05/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6800התש עד ,עמוד
 ,5470בתאריך .12/05/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לב נייה מחוז ירוש לים ,של ומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי:
101-0076810
שם התכנית :הקמת בניין מגורים חדש בן  4קומות
מעל חניה תת קרקעית בצור באהר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ"ה  ,1965 -בדב ר אישו ר תכני ת מתאר
מקומ ית מס' 101-0076810 :גרסת :הוראו ת 15 -
תשריט 12 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /2302א
ביטול
62
ביטול
5022
כפיפות
 /5166ב
כפיפות

8168

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים ,רחוב :אחמד אבן חנבל ,שכונת צור באהר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30781 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.1 :
קואורדינטה X: 222125
קואורדינטה Y: 626800
מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש בן  4קומות מעל חניה תחתית לשם
יצירת  12יחידות דיור
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ״עוד הקרקע מאזור מגורים  4מיוחד למגורים
ומבנים ומוסדות ציבור.
 .2שינוי ״עוד הקרקע מאזור מגורים  4מיוחד לדרך מוצעת.
 .3קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש בהתאם
לנספח בינוי מס' .1
קביעת קוי בנין לבנייה המוצעת כאמור.
.4
 .5קביעת מספר הקומות המרבים ל 4-קומות מעל קומת
חניה תחתית.
 .6קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל  12יח״ד.
 .7קביעת שטח י הבנייה המרביי ם בבניין ל 2336.40-מ״ר
מתוכם 1582.84מ"ר שט חים עיקר יים )מ תוכם 132.67
מ״ר עבור גן הילדים( ו743.56-מ״ר שטחי שירות.
קביעת הוראות בגין בנייה להריסה.
.8
 8קביעת הוראות בדבר כיתת גן ילדים.
. 10קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
. 11קביעת הוראות בדבר נטיעת עצים בשטח התכנית.
.12קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 13/06/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6811התש עד ,עמוד
 ,5867בתאריך .02/06/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ל בנייה מחו ז ירו שלים ,ש לומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0098293
שם התכנית :תוספת יח״ד במגרש מגורים והכשרת
דרך גישה ,שייך ג'ראח
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1965 -בדב ר אישו ר תכני ת מתאר
מקומ ית מסי 101-0088283 :גרסת :הוראו ת 13 -
תשריט 8 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
62
ביטול
2581
ביטול
 /5166ב
כפיפות
מק /5022 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :ירושלים רחוב :אבו בכר א סדיק ,שכ' שיך גראח
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 30514 :חלקות במלואן.56 :
גוש 30514 :חלקי חלקות.808 ,807 ,62 ,55 :
קואורדינטה X: 222062
קואורדינטה Y: 633295
מטרת התכנית:
הקמת  2בנ יינים חדשים בנ י  4קומ ות וב הם סה" כ 8
יח״ד והכשרת דרך משולבת לגישה למגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ״עוד שטח מאזור מגורים  5לאזור מגורים ד'
 .2שינוי ״עוד מ אזור מגורים  5ושט ח נוף פתו ח לדרך
משולבת.
 .3קביעת ה וראו ת בינו י ופיתו ח להקמ ת שני ב ניינים
חדש ים בני  4קומ ות ,סה" כ  8יח "ד מע ל  2קומ ות חניה
תת קרקעית.
 .4הג דלת שטחי הבנייה וקבי עתם ל 2462-מ״ר שטחים
מרב יים ,מהם  1086מ"ר שטח ים עיק ריים  286 ,מ״ר
שט חי שיר ות מ על הקר קע ו 1080-מ״ר שטחי שירות
תת קרקעיים.
 .5בב ניין א שטח י הבנייה המרביי ם מעל ה קרקע הם
 684מ"ר .ה שטח ה עיקרי  536 ,מ״ר ו שטח ה שירות
מעל הקרקע הוא  148מ״ר .בבניי ן ב'  .שטחי הבנייה
המ רביים מעל הקרקע הם  688מ״ר .השטח העיקרי
 550מ״ר ושטח השירות מעל הקרקע הוא .148
 -6קביעת קווי בנין חדשים.
 -7קביעת תנאי ם להוצא ת היתר בנייה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 02/05/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6788התש עד ,עמוד
 ,5352בתאריך .11/05/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לב נייה מחוז ירוש לים ,של ומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0147348
שם התכנית :תוספת בינוי למרכז הדרכה לבטיחות
בדרכים  -ניות ,ירושלים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1965 -בדב ר אישו ר תכני ת מתאר
מקומ ית מסי 101-0147348 :גרסת :הוראו ת 16 -
תשריט 11 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /3018א
ביטול
62
ביטול
5022
כפיפות
 /5166ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :ירושלים ,שכונת ניות ,רחוב :״בין יהושע . 17
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30145 :מוסדר ,חלקי חלקות.37 :
קואורדינטה X: 219620
קואורדינטה Y: 630755
מטרת התכנית:
תוספת ב נייה וקי רוי למ רכז הד רכה לבט יחות ב דרכים-
ניות ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי "עוד ממר כז הדרכה לזהיר ות בדר כים ,למבנים
ומוסדות ציבור.
 .2קביעת בינוי ,לתוספת בנייה וקירוי ,לשם הרחבת מרכז
ההדרכה לבטיחות בדרכים ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קב יעת שטח י הבנ ייה ל 3778.4-מ״ר ] מתוכ ם 3626.1
מ״ר שטחים עיקריים ,ו 152.3 -מ״ר שטחי שירות[
 .4קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
 .5הג דלת מסי הקומ ות :מ 2-ק ומות ל  3-קומו ת במבנה
א' מ 1-ק ומה ל  2-קומו ת במ בנה ג ' ק ומה אח ת במבנה
ב' ]ללא שינוי[.
 .6קביעת שימושים עבור מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש הבנייה.
 .8קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה/עקירה.
 .10קביעת שימושים עבור מרכז הדרכה לבטיחות
בדרכים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 06/06/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6811התש עד ,עמוד
 ,5870בתאריך .02/06/2014
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ל בנייה מחו ז ירו שלים ,ש לומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית ל תכנון ולב נייה ירו שלים ,כ כר ספרא  1ירושלים
טלפון ,02-6286811 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :בית שמש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מסי:
102-0054635
שם התכנית :הרחבת דיור נחל מאור-שלב א',
רמת בית שמש א'
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ"ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון לבנייה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המקומית
לתכנ ון ולב נייה בי ת שמ ש מו פקדת תכנ ית מתאר
מקומ ית מס' 102-0054635 :גרסת :הוראו ת 30 -
תשריט 25 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
בש200 /
שינוי
מי /במ836 /
שינוי
מי200 /
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :בית שמש ,רחוב :נחל מאור .12 ,14
״שוב :בית שמש ,רחוב :נחל רפאים .13 ,15
קואורדינטה X: 200027
קואורדינטה Y: 624044
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,34270 :מוסדר ,חלקות במלואן.18 :
מגרשים:
 153בהתאם לתכנית מי/במ836/
מטרת התכנית:
תוספת בנייה להרחבת  15יח״ד קיימות בצומת רחובות
נחל מאור ונחל רפאים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך "עודי הקרקע כמפורט להלן:
.1
שינוי "עוד קרקע מ אזו ר מגורי ם א' מ יוחד )"עוד שאינו
לפי מבא״ת( לאזור מגורים א'.
קביעת הבינויים הבאים בשטח:
.2

.4קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתונ ים ,למש רדי הועד ה המחו זית לתכ נון לבנייה
מחוז ירו שלים ,שלו מציון  1ירושלי ם  8101301טלפון:
 .02-6280263העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומי ת לת כנון ולבנ ייה בית שמש ,נח ל שורק  10בית
שמש  88100טלפון 02-8800778 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

אם כ ן
המאמת
לתק נות
לתכנית

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :הראל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' :הל567 /
שם התכנית :הרחבות דיור בפרויקט מבשרת הירוקה,
בניינים  ,6 ,1ו16-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מסי :הל567 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מי534 /
שינוי
מי /במ /534 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :מבשרת ציון רחוב :חרמון . 28
״שוב :מבשרת ציון רחוב :מירון . 1
״שוב :מבשרת ציון רחוב :חרמון . 48
מבשרת ציון ,שכונה ו'.
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,30448 :מוסדר ,חלקי חלקות.123 :
קואורדינטה X: 214500
קואורדינטה Y: 635150

מטרת התכנית:
קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
.1
תוספת שטחי ב נייה ע יקריים ל צורך ה רחבת יחידות
 .2ה גדלת שטח י הבניי ה וקב יעתם ל  3826מ"ר).מתוכם
דיור ,בשלוש ה מבנים )מתוך  (17בפרו יקט מבשרת
 3084מ״ר שטחים עיקרים ו 832 -שטחי שרות(
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור .הירוקה )בנין  ,1בנין  ,6בנין .(16
.3
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ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ״עוד אז ור מגו רים ,מאז ור מג ורים  3לאזור
מגורים בי.
 .2קביע ת זכויו ת בניי ה לצור ך הרחב ת יחידו ת דיור
קיימות  ,תוספ ת שט ח עיקר י בבניין  154 : 1מ״ר ע יקרי,
בבניין  223.18 : 6מ"ר עיקרי  ,סה"כ תוספ ת  841מ״ר
שטח עיקרי.
 .3קביעת קווי בנין לבנייה  ,כאמור.
 .4קביע ת הור אות בי נוי וקב יעת תנ אים למת ן היתר
בנייה בשטח.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.
 .6קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 23/07/2010ובילקוט הפרסומי ם  ,6105התש ע ,עמוד
 ,3805בתאריך .08/07/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לב נייה מחוז ירוש לים ,של ומציון  1ירושלים
 8101301טלפון  .02-6280263 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכ נון ול בנייה הר אל ,שד החוצבים  2מבשרת
ציון  80805טלפון  ,02-5333125 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :הוד השרון
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מתאר מקומית מסי הר1202 /
שם התכנית :הר -1202 /מתחם 531
נמסרת בזאת הודעה על ביט ול הודעת הפקדת תכנית
הר 1202 /שפורסמה בעיתונים
מתאר מקומית מסי:
בתאריך  17/11/2006ובילקוט הפרסומי ם ,5601
התשס ז ,עמוד  ,751בתארי ך  .30/11/2006וכי בהתאם
לסעיף  88לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה ,1865 -
מופק דת במשרד י הועדה המחוזית לתכנו ן ולבני יה מחוז
המר כז ובמשר די הועד ה המקומי ת לתכנ ון ולבני יה הוד
השר ון תכ נית מתא ר מקו מית מס פר הר1202 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הר /מק /ד6 /
שינוי
הר /מק40 /328 /
כפיפות
הר /מק55 /328 /
כפיפות
הר1002 /
כפיפות
הר /מק45 /328 /
כפיפות
מח /54 /ד
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הוד השרון.
שטח התכ נית נמ צא בחל קה הצפ ון מז רחי של העיר
הוד הש רון  ,גבול מזרח י של הת כנית  -כבי ש  40ושכונת
גיל עמל.
גבול צפוני של התכנית  -כביש .531
גבול מערבי של התכנית  -רח' אסירי ציון
גבול דרומי של התכנית  0שטח תכנית הר/במ200 /
ושכונות מגורים קיימות
גושים וחלקות:
גוש 6408 :חלקות במלואן ,103 , 100 ,86 ,50 , 18 :
.108 ,107 ,104
גוש 6408 :חלקי חלקות,20 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,3 :
.102 ,101 ,85 ,84 ,81 ,72 ,52 ,47
גוש 6408 :חלקות במלואן,32 - 30 ,28 -21 ,18 -17 ,15 :
.56 - 54 ,52 ,51 ,45 ,41 ,38 ,35 ,34
גוש 6408 :חלקי חלקות,16 ,14 ,13 ,11 ,8 ,8 ,5 - 1 :
.53 ,50 ,48 ,46 ,42 ,38 ,37 ,36 ,33
גוש 6410 :חלקות במלואן,28 - 20 ,13 ,8 - 7 ,4 ,2 ,1 :
.278 ,136 - 133 ,44 - 42 ,38 - 35 ,33
גוש 6410 :חלקי חלקות.282 :
גוש 6411 :חלקות במלואן,203 - 185 ,187 - 126 ,33 :
.338 ,284
גוש 6411 :חלקי חלקות,245 ,244 ,78 ,34 ,32 :
.478 ,380 ,378 ,370 ,337 ,334 ,333
גוש 6652 :חלקות במלואן.15 :
גוש 6652 :חלקי חלקות.38 ,33 - 31 ,11 ,2 ,1 :
מטרת התכנית:
הק מת שכונ ת מגור ים בת  4,217יח״ד ו מתחם ת עסוקה.
הקצאת מגרשי ם למבני ם ומוסדו ת ציבור  ,מסחר ,ספורט
ונופש  ,בית קברות  ,חניו ן ,תעשי ה עתירת ידע  ,שטחים
ציבוריים פתוחים ומתקנים הנדסיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי מא זור בי עוד חקל אי ליע ודם שו נים הכ וללים:
תע שי ה עתירת יד ע ,מגור ים ג ' ,מגור ים ד' מגורי ם ד עם
חזית מסחרית )סה"כ  4,217 -יח״ד ( ,מסח ר ,מבנים
ומוסדו ת ציבו ר ,שטח ציבורי פתו ח ,ספור ט ונופש,
דרכים מוצעות ,בית קברות ,חניון ומתקנים הנדסיים.
 .2הקלה בקווי בנ ין מצי ר דרך  531ע פ'יי הוראות תמ ״א
 3ומציר מסילת רכבת עפ'יי תמ״א  23כמפורט להלן:
א .מצי ר דר ך מסי  50 - 531מ' מצ יר מסי לת הב רזל 15 ,
מ' מגבול רצועת הדרך.
ב .ל 0 -משפת דרך מס'  531לבית קברות.
ג .ל 26 -מ' מציר רצועת מסילת רכבת.
 .3קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי וקווי בנין.
 .4קביעת הוראות לפיתוח השטח ,טיפול בנוף וגינון.
 .5קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה.
 .6התווית דרכים.
 .7הקלה מהוראות תמ״א  18לעניי ן מרח ק מבנ י מגורים
מב ית קבר ות מ 200 -מ ' ל  50 -מ' מ שטחים ל מבני
ציבור מ 100 -מ' ל 35 -מ'.
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כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני םim.aov.ilח . www.pכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י הת כנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתוני ם ,למשר די הועדה המחוז ית לתכנ ון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  81רמלה  72430טלפון:
 ,08-8788408העת ק התנגדו ת יומצ א למשרדי  :ועדה
מקומי ת לתכ נון ולבניי ה הו ד השרון ,בן גמל א יהושע 28
הוד השרון  4532235טלפון.08-7758666 :
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :ראשון לציון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי:
413-0132654
שם התכנית :רח' אהרון קרון  - 11 ,13רצ65/7/1/
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון ולבניי ה מחוז ה מרכז ו במשרד י הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מפורטת מסי:
 413-0132654גרסת :הוראו ת  17 -תשרי ט .11 -
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רצ33 /7 /1 /
שינוי
רצ /1 /1 /ג
שינוי
רצ7 /1 /
שינוי
רצ /מק /1 /1 /ז3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
״שוב :ראשון לציון רחוב :קרון אהרון .13 ,11
גבולות המתחם :בצפון רח' סוקולוב ,במערב רח' אהרון
קרון ,בדרום חלקה  221ובמזרח חלקות  146ו.148 -
גושים וחלקות:
גוש ,3825 :מוסדר ,חלקות במלואן.220 ,218 :
מטרת התכנית:
הקמת מב נה מג ורי ם בן קו מת עמ ודים 15+קומו ת  +גג
ו 51 -יח״ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד חלקות בהסכמת הבעלים.
 .2הריסת מבנים קיימים.
 .3הקמת מבנה מגורים בן קומת עמודים  15 +קומות
 +גג ו 4 -מרתפי חניה.
 .4הגדלת יח"ד מ 24 -יח"ד ל 51 -יח״ד.
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.6
.7

תו ספת שטחי בנייה עיקר יים מ 2061 -מ ״ר ל-
 5000מ״ר.
תוספת שטחי שירות.
קביעת הוראו ת בנייה ותנאים להוצא ת היתר בנייה.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתוני ם ,למשר די הועדה המחוז ית לתכנ ון ולבנייה
מחוז המ רכז ,שד הרצל  81רמל ה  72430טלפון:
 .08-8788408העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומי ת לתכנו ן ולבנ ייה ראשו ן לציון  ,הכרמל  20ראשון
לציון  75264טלפון03-8547577 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

אם כ ן
המאמת
לתק נות
לתכנית

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :רעננה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
רע720 /
שם התכנית :התחדשות עירונית כנרת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון ולבניי ה מחוז ה מרכז ו במשרד י הועדה המקומית
לתכנון ולבנ ייה רע ננה מופ קדת תכ נית מתאר מקומית
מס' :רע720 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רע /282 /1 /א
כפיפות
רע2000 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :רעננה
רחוב :כנרת .11 ,1-8
רחוב :בורוכוב .86
שיכון ותיקים
גושים וחלקות:
גוש 7655 :חלקות במלואן.348 , 347 , 318 , 313 - 311 :
גוש 7655 :חלקי חלקות.346 :
מטרת התכנית:
התחדשות עירונית במסגרת פינוי בינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה
בסמכ ות הועדה המ קומי ת לפ י פרק ג' סימן ז' לחוק
התו״ב

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

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

תוספת  102יח״ד ובסה״כ סה"כ  154יח״ד.
שליש מיח״ד יהיו בשטח של עד  85מ״ר שטח עיקרי.
הריסת המבנים הקיימים.
בניית  4בניינים בני  7ו 8 -קומות  +קומת קרקע
וקומת גג.
קביעת  2קומות חנייה תת קרקעית
חלוקה מחדש של המגרשים תוך שמירה על
שטחם של היעודים.
תוספת זכויות והוראות בנייה

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י הת כנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתוני ם ,למשר די הועדה המחוז ית לתכנ ון ולבנייה
מחוז המ רכז ,שד הרצל  81רמל ה  72430טלפון:
 .08-8788408העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומ ית לתכנ ון ולבני יה רעננ ה ,השוק  6רעננ ה 43604
טלפון08-7610516 :
הת נגד ות ל תכנית לא ת תקבל ו לא תידון א לא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :חוף השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מסי:
חש /10 /30 /א2 /
שם התכנית :קבוץ יקום
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  88לחוק התכנון
והבניה  ,התשכ״ה  ,1865 -כי במש רדי הו עדה המח וזית
לתכנון ולבניי ה מחוז ה מרכז ו במשרד י הועדה המקומית
לתכנ ון ולב נייה חו ף השרו ן מו פקדת תכנ ית מתאר
מקומ ית מס י :חש /10 / 30 /א2 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
חש2 /10 /
שינוי
חש1 /30 /
שינוי
חש /מק11 /30 /
שינוי
חש /בת108 /
שינוי
משמ /41 /חש
שינוי
תמ''מ 21 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
"שוב :יקום.
קיב וץ יק ום יוש ב סמו ך לכב יש הח וף מסי  ,2מצפון
לרשפון ומדרום למושב אודים

ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

גושים וחלקות:
גוש 8851 :חלקות במלואן.12 :
גוש 8851 :חלקי חלקות.30 ,11 - 10 :
גוש 8852 :חלקות במלואן.41 ,38 ,37 ,33 ,8 - 8 ,4 :
גוש 8852 :חלקי חלקות.30 ,25 ,15 ,13 ,11 ,10 ,7 - 5 :
גוש 8853 :חלקות במלואן.22 - 20 ,18 - 14 ,12 :
גוש 8853 :חלקי חלקות.23 ,10 ,3 :
מטרת התכנית:
 .1הוספת שטח למגורים עבור חברי הקיבוץ ובניו
 .2הסדרת מערכת תנועה וחניה.
 .3הסדרת שימושי קרקע באזור המגורים ושרותי הקהילה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הותרת "עודי קרקע ושימושי קרקע קיימים כגון :אזור
לתעשייה  ,אזור ל תעשיי ה ,אזור ל מתקני ם הנדסיים
ואזו ר למבני משק במ תכונתם הק יימת בתכני ת חש/30 /
 1וש /בת 108 /ומש״מ  41 /ללא שינוי.
 .2הותרת "עוד הקרקע למגורים קיימים במתכונתו
הקיימת בתכנית חש) 1 /30 /למעט שינוי ייעוד חלק
מהשטח לטובת דרך מוצעת( ובהגדרתו כ״אזור מגורים".
באזור זה ,יוגדרו שימושי קרקע שונים ,במסגרת תכנית
בינוי מנחה בה תעשה הפרדה בין שימושי קרקע
למגורים ,למבני ציבור ,לדרכים ולחניות ,שטחי גינון
ציבוריים ולמוסדות חינוך ,בריאות ותרבות.
 .3שינוי "עוד קרקע מ״שטח חקלאי" למגורים א' )מגורים
מוצעים( ,ל״דרך מוצעת" ול-״שטח פרטי פתוח".
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמש רדים האמור ים פתוח ים לקהל ,וכן באתר
האינ טרנ ט של משרד הפני ם. www.pnim.gov.ilכל
מעוני ין ב קרקע ,ב בניי ן או בכ ל פרט ת כנוני א חר הרואה
את עצ מו נפגע על יד י התכנית ,וכן כל הז כאי ל כך על פי
סעיף  100לח וק ,רשאי להגיש התנג דות תו ך  60ימים
ממועד פר סומה של ההוד עה המאו חרת בין הפ רסומים
בעיתוני ם ,למשר די הועדה המחוז ית לתכנ ון ולבנייה
מחוז המ רכז ,שד הרצל  81רמל ה  72430טלפון:
 .08-8788408העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י ועדה
מקומי ת לתכנו ן ול בנייה חו ף השרון  ,שפיים 60880
טלפון08-8586505 :
ה תנ גדו ת לת כנית ל א תת קבל ול א ת ידון אל א אם כ ן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העו בדות שע ליהן הי א מס תמכת וב התאם לתק נות
התכנון והבנייה )ס דרי נ והל בה תנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,תשמ״ט .1888 -

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שורקות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
456-0176545
שם התכנית :מערכת הולכת הגז הטבעי מתחנת
הקבלה באשדוד לאזור כביש 4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית
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מפורטת מסי 456-0176545 :גרסת :הוראות 27 -
תשריט 18 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מח210 /
כפיפות
כפיפות
בר304 /
81 /101 /02 /3
כפיפות
101 /02 /3
כפיפות
ד115 /101 /02 /3 /
כפיפות
תמא1 /37 /
כפיפות
תמא /37 /א1 /
כפיפות
תמא3 /
כפיפות
תמא /37 /ת
כפיפות
תמא /37 /ה2 /
כפיפות
118 /101 /02 /3
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בתחום אזור התעשי יה הצפוני של אשדוד וחבל יבנה.
לאורך דרך גי שה קי ימת  ,מקי ף את אג ני הח מצון ומט״ש
אשדוד עד לכביש מס' .4
מרחבי תכנון גובלים :אשדוד.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 458 :חלקי חלקות.60 :
גוש 2033 :חלקי חלקות.11 :
גוש 2036 :חלקי חלקות,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,8 ,7 ,6 :
.22 ,21 ,16 ,15 ,14
גוש 2037 :חלקי חלקות.1 :
גוש 2044 :חלקות במלואן.28 :
גוש 2044 :חלקי חלקות,30 ,27 ,25 ,24 ,4 ,3 ,2 :
.43 ,40 ,38 ,37 ,34 ,33 ,31
גוש 4881 :חלקי חלקות.11 ,10 ,4 :
גוש 4882 :חלקי חלקות,13 ,12 ,11 ,10 ,4 ,3 ,2 ,1 :
.18 ,17 ,16 ,15 ,14
גוש 4883 :חלקות במלואן.8 :
גוש 4883 :חלקי חלקות.18 ,12 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 ,1 :
גוש 4886 :חלקות במלואן.11 :
גוש 4886 :חלקי חלקות.17 ,14 ,13 ,12 ,10 ,8 ,2 :
גוש 4883 :חלקי חלקות.6 ,1 :
קואורדינטה X: 171534
קואורדינטה Y: 641133
מטרת התכנית:
"עוד קרקע למערכת ההולכה לגז טבעי בתחום חבל
יבנה למערכת ההולכה על פי תמ״א /37ה2/
עיקרי הוראות התכנית:
" ."1עוד קרקע עבור מערכת הולכת  nnהטבעי.
 .2קביעת המגבלות על שימושי הקרקע  cnnraהתכנית.
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 .3קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת
ההולכה.
 .4קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה.
 .5קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.
 .6מתן הנ חיות לצמצ ום מפגע ים סביב תיים כת וצאה
מהקמ ת מערכת הגז הטב עי והו ראות להסדר ת השטח
ושיקומו.
 .7ביטו ל תח נת הגז "מבואות אשדו ד" ע" פ תמ״א
/37ה 2/והעב רתו לתח ום מח וז מר כז צפו נית למחלף
אשדוד .שם התחנה ״חולות אשדוד״.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 18/04/2014ובילקוט הפרסומי ם  ,6780התש עד ,עמוד
 ,4865בתאריך .24/04/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנ ון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  81רמלה
 72430טלפון  .08-8788408 :וכן במשרדי :ועדה
מקומ ית לת כנון ולבנייה שורקות ,גבעת בר נר גבעת
ברנר  , 60848וכל המע וניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעו ת שהמש רדים הא מורים פת וחים לקהל  ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
רות יוסף
יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מ.א.ד.ד .החזקות בע״מ
(ח״פ (51-280553-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.10.2014בשעה  ,10.00במשרד עו״ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו״ד
בא כוח החברה

א.ל פארגאטאס בע׳׳מ
)ח״פ (51-395068-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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תתכנס ביום  ,20.10.2014בשעה  ,10.00במשרד עו״ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו״ד
בא כוח החברה

קוציינה כלים נאים בע״מ
(ח״פ (51-268331-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.10.2014בשעה  ,10.00במשרד עו״ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו״ד
בא כוח החברה

תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלי בן צבי ,עו״ד ,מפרק

מטאליקום אלפא בע״מ
)ח״פ (51-425037-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

דלקונה מארין וורלד בע״מ
רון־ליאל אחזקות בע״מ

)ח״פ (51-331111-8

)ח״פ (51-264888-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.10.2014בשעה  ,10.00במשרד עו״ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו״ד
בא כוח החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

ג.ב .ג׳ייסון את סלים ) (2004בע״מ

קפיאס סחר בינלאומי בע״מ
)ח״פ (51-361049-3
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-349421-1
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
הנ״ל תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח'
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
ראשי ,טמרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
התנה ל הפירו ק ומה נעשה ב נכסי ה חברה ,וכד י להחלי ט כיצד
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהים עואד ,רו״ח ,מפרק

אורסטס חברה למסחר בע״מ
שיקשוק נמל תל-אביב בע״מ

)ח״פ (51-361047-7

)ח״פ (51-448969-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
ילקוט הפרסומים  ,6879כ״א באלול התשע״ד16.9.14 ,

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
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שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

תתכנס ביום  ,13.11.2014בשעה  ,10.00אצל אי אם סי קומפיוטר
סטורג' סיסטמס )מכירות ושירותים( בע׳׳מ ,דרך אם המושבות
 ,94פתח תקו ה  ,49513לשם ה גשת דוח סופי של ה מפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגנור יבוא ויצוא בע׳׳מ

דורון אפנשטיין ,מפרק

)ח׳׳פ (51-361051-9
)בפירוק מרצון(

מכון פזיוטרפיה קלוד

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-287232-6

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

אינדימקס סחר בע״מ
)ח״פ (51-297226-6
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף
 ,24נתנ יה ,לש ם הגשת דוח סופי של המפרק  ,המ ראה כיצד
התנה ל הפירו ק ומה נעשה ב נכסי ה חברה ,וכד י להחלי ט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד פלר ,מפרק

גלובל טי פי סי בע׳׳מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

טרומטקס הנדסה בע״מ

)ח״פ (51-400079-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,18.11.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' התע״ש
 ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנה ל הפירו ק ומה נעשה ב נכסי ה חברה ,וכד י להחלי ט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח״פ (51-314575-5

יהושע ביץ ,רו״ח ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יצחק
שדה  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו ארז ,עו״ד ,מפרק

דטה דומיין ישראל בע׳׳מ
)ח״פ (51-405346-1

מגדלי ליתם בע׳׳מ
)ח״פ (51-402250-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,23.11.2014בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,דרך
העצמאות  ,16ת׳׳ד  ,355יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שירלי כהן אדיב ,עו״ד ,מפרקת

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