
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ב באב התשם״ה 5427 7 ו באוגוסט 2005

ד  עמו

י רשמת בית דין לעבודה 3814 ו נ  מי

ן לפי חוק ההגבלים נופולי ום מו  הכרזה בדבר קי

 העסקיים 3815

צעת לאשראי ת הכוללת הממו ת בדבר העלו דעו  הו

ר 3815 תן לציבו י ד הנ  לא צמו

ד סטטיסטיקה 3815 בו  הודעה על עי

ם מוקדמים לפי חוק תרי  הודעה בדבר פקיעתם של הי

 הנפט 3816

ת חלקית י ז ר תכנית מיתאר מחו  הודעה בדבר אישו

רושלים 3816  למחוז י

ת ו י גדו עד להגשת התנ  הודעה בדבר הארכת המו

ן 3816 ז הצפו ת חלקית למחו י ז  לתכנית מיתאר מחו

ת חלקית י ז  הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחו

ן 3817  למחוז הצפו

ן 3817 ז הצפו ות מיתאר למחו י ר תכנ שו ת בדבר אי דעו  הו

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים 3818

ת ערר לארנונה עדו ו י מנהלי ארנונה ו ו נ ת על מי דעו  הו

גבעת עדה, נה- מי י  (בית שאן, בקעת בית שאן, בנ

, נצרת עילית, פרדס־  גבעת שמואל, כפר שמריהו

ר, רהט, שפיר) 3824  חנה—כרכו

ה 3825 י ן והבנ ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ים 3855 י ן הרבנ ת בתי הדי דעו  הו

די בית המשפט 3866  בקשות לפירוק חברות על י

ר 3867 בו ת מאת הצי דעו  הו

ד  עמו

 הסמכה לפי פקודת מם הכנסה, חוק מם רכוש וקרן

י מקרקעין(שבח, מכירה ם וחוק מיסו י י צו  פי

 ורכישה) 3812

ן ם ולפי חוק סדר הדי רי  הסמכה לפי החיקוקים האמו

ת אכיפה — מעצרים) 3812 ו י (סמכו לי  הפלי

ות לפי חוק־יםוד: הממשלה. 3812 י לת סמכו  הודעה על אצי

רי לפי תקנות הביטוח ר גוף ציבו שו  הודעה בדבר אי

ם) 3812 (מתנדבי מי  הלאו

ת לפי חוק הסכמים לנשיאת  הסמכת פקידת סעד ראשי

ילוד) 3813  עוברים (אישור הסכם ומעמד הי

י פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 3813 ו נ  מי

ר 3813 י פקידת סעד לפי החוק האמו ו נ י מי ו נ  שי

ת מבחן למבוגרים 3813 ו נ י קצי ו נ  מי

תי הסעד (תפקיד המנהל רו י מפקחת לפי תקנות שי ו נ  מי

עדת הסעד) 3813 ו  ו

 הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

ם 3813  הי

ועדה החקלאית ת לו רו  הודעה בדבר החלפת פקיד הבחי

ת כפר סבא 3814 י י ר  שבתחום עי

י ממלא מקום המנהל הכללי של משרד ו נ  מי

 התקשורת 3814

י מנהל בחירות וסגנית מנהל בחירות ברעננה 3814 ו נ  מי

ניים ישום הסכם הבי  הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק י

 בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה(הגבלת

 פעילות) 3814



70883459 

054261573 

רו  יוסף שבי

 אברהם דניאל

ו (31 ם ל׳ בכסלו התשם״ ו  תוקפה של הסמכה זו עד י

ם בתפקידם. ד מקבלי ההסמכה משמשי  בדצמבר 2005), וכל עו

ולי 2005) ז התשם״ה (19 בי  י׳ בתמו

 (חמ 2849—3)

 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים

 הודעה על אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

דיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד:  אני מו

ה המסחר , אצלתי לבעלי תפקידים במשרד התעשי  הממשלה'

תי לפי חוק ו י  והתעסוקה המפורטים בטור אי להלן, את סמכו

ני חקיקה), ת הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקו ו י נ  המדי

2 (להלן — חוק השילוב), כמפורט לצדם  התשס״ד-2004

 בטור בי:

 טור אי

 בעלי התפקידים

 טור ב׳

ב לו  סעיפים בחוק השי

י ו נ ר מי שו ושבת ראש 40(ב) — אי י  1. המנהל הכללי ו

 מינהלת הבטחת הכנסה ו-(ג) — הארכת תוקף

 לתעסוקה בטוחה (להלן אישור, 43(ב)(3),

- המינהלה) 44(א)(4), 44(ד), 50(א),

 53(א)(2), 56(ג)

י ו נ ר מי שו נהלה 40(ב) — אי ת המי ו י  2. מנהל התקשרו

 ו-(ג) - הארכת תוקף

 אישור, 44(א)(4)

ולי 2005) ז התשס״ה (22 בי  ט״ו בתמו

 (חמ 3-17)

 אהוד אולמרט

ה המסחר והתעסוקה  שר התעשי

 1 ס״ח התשס״א, עמ׳ 158.

 2 ס״ח התשס״ד, עמ׳ 99.

 הודעה בדבר אישור גוף ציבורי

מי (מתנדבים), התשל״ח-1978  לפי תקנות הביטוח הלאו

ע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות די  אני מו

, אישרתי את 1 מי (מתנדבים), התשל״ח-1978  הביטוח הלאו

רי לענין סעיף 287 לחוק ם להלן כגוף ציבו י י ו  הגופים המנ

: 2 מי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995  הביטוח הלאו

ם לקשיש בחיפה); ו  (1) מיל״ב (מרכז י

עצה לילד החוסה;  (2) המו

 (3) אלמגור - ארגון נפגעי טרור(ע״ר);

תי בריאות הציבור. רו  (4) אגודה למען שי

ולי 2005) ז התשס״ה (25 בי  י״ח בתמו

 (חמ 3-684)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1983; ק״ת התשס״ב, עמ׳ 1160.

 2 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 207.

 הסמכה

ם, י י צו  לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פי

י מקרקעין(שבח, מכירה  התשכ״א-1961, ולפי חוק מיסו

 ורכישה), התשכ״ג-1963

, סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה'

, וסעיף 97 2 ים, התשכ״א-1961 י צו  48א לחוק מס רכוש וקרן פי

, 3 י מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-1963  לחוק מיסו

 אני מסמיך את עובדי רשות המסים בישראל המפורטים להלן,

 שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים

רות יעת עבי פושים לשם מנ רים, לערוך חקירות או חי  האמו

ו רשאים י ה  על אותם חיקוקים או לשם גילוין, ולצורך כך י

יות שבאותם חיקוקים:  להשתמש בסמכו

028997773 

022108948 

שי  רון בן י

 נתנאל יוסף

ו (31 ם ל׳ בכסלו התשס״ ו  תוקפה של הסמכה זו עד י

ם בתפקידם. ד מקבלי ההסמכה משמשי  בדצמבר 2005) וכל עו

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י׳ בתמו

 (חמ 2521—3)

 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  י די

 2 ס״ח התשכ״א, עמי 100; התשכ״ד, עמי 91.

 3 ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ט, עמי 130.

 הסמכה

ם, י י צו  לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פי

י מקרקעין(שבח, מכירה  התשכ״א-1961, לפי חוק מיסו

ן הפלילי  ורכישה), התשכ״ג-1963, ולפי חוק סדר הדי

1996- ו ״ יות אכיפה - מעצרים), התשנ  (סמכו

, סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1

, וסעיף 97 2 ים, התשכ״א-1961 צו  48א לחוק מס רכוש וקרן פי
3 ג-1963 י מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשכ״  לחוק מיסו

ן הפלילי  (להלן - חיקוקי המס), וסעיף 39 לחוק סדר הדי

4 (להלן - החוק), 1996 - ו ״ יות אכיפה - מעצרים), התשנ  (סמכו

 אני מסמיך את עובדי רשות המסים בישראל המפורטים להלן,

 שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע חיקוקי המס, לערוך

רות על חיקוקי המס או יעת עבי פושים לשם מנ  חקירות או חי

רות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך יעת עבי  לשם מנ

ת בחיקוקי המס וכן רו ות האמו י ו רשאים להשתמש בסמכו י ה  י

יות על פי החוק כדלקמן:  בסמכו

ב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב כו ות עי י  (1) סמכו

מד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק;  אדם העו

 (2) סמכות מעצר על פי סעיף 23(א)(2),(3) ו־(6) וסעיף 23(ב)

 לחוק;

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  1 די

 2 ס״ח התשכ״א, עמי 100; התשכ״ד, עמי 91.

 3 ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ט, עמי 130.

, עמי 350; התשנ״ז, עמי 116.  4 ס״ח התשנ״ו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3812 ילקוט הפרסו



 שינוי מינוי פקידת סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),

, ה של רנדה דיב חביב2 י ו נ , אני משנה את מי 1  התש״ך-1960

ה לפקידת סעד במועצה י ו נ  ת״ז 027514405, כך שבמקום מי

ת באזור י ז מית אעבלין, אני ממנה אותה לפקידת סעד מחו  המקו

 הצפון.

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-142)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 1 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52.

 2 י״פ התשס״ד, עמ׳ 1904.

 מינוי קצינות מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח

ת ו אלי צי ת הסו בדו , אני ממנה את העו 1  חדש], התשכ״ט-1969

ות האלה: ז נות מבחן למבוגרים במחו מות מטה לקצי  הרשו

ת תל אביב והמרכז; ו ז ה ברונסברג, ת״ז 036259463 - מחו  מאי

ת באר שבע והדרום; ו ז  טל אמיר, ת״ז 31436587 - מחו

ת באר שבע והדרום; ו ז  מרסל מור, ת״ז 025774480 - מחו

ת באר שבע ו ז , ת״ז 033700717 - מחו מי -דלו ן  מיכל מרו

 והדרום;

ות באר שבע והדרום. ז  ילנה ברשואר, ת״ז 309932861 - מחו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-141)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

נת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312. ני מדי  1 די

 מינוי מפקחת

ועדת הסעד), תי הסעד (תפקיד המנהל ו רו  לפי תקנות שי

 התשכ״ד-1963

תי הסעד רו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות שי

י ממנה , אנ 1 ועדת הסעד), התשכ״ד-1963  (תפקיד המנהל ו

נהל מי  את ריבה קמחי, ת״ז 050637271, למפקחת לענין ארגון ו

ז ירושלים.  בלשכת הסעד במחו

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-1983)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 94; התשס״ד, עמ׳ 419.

 הסמכת מפקחים

1997- ז ״  לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק איסור נהיגה ברכב

1 (להלן - החוק), אני מסמיך את 1997- ז ״  בחוף הים, התשנ

ם המפורטים להלן כמפקחים לענין חוק זה:  האנשי

 1 ס״ח התשנ״ז, עמ׳ 84.

 הסמכת פקידת סעד ראשית

 לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד

1996- ו ״  היילוד), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ג) לחוק הסכמים לנשיאת

י , אנ 1 1996- ו ״  עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ

 מסמיך את מרגלית דקלבאום, ת״ז 00094201, לפקידת סעד

, י מקום של אורנה הירשפלד2 לו  ראשית לענין החוק האמור, למי

ם ה׳ באב התשס״ה (10 באוגוסט 2005). ו  עד י

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 (חמ 3-2769)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

, עמ׳ 176.  1 ס״ח התשנ״ו

 2 י״פ התשס״ג, עמ׳ 1857.

 מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),

מים מטה לפקידי סעד , אני ממנה את הרשו 1  התש״ך-1960

 לענין החוק האמור:

צחק, ת״ז 011292653 - באר שבע; י - אסו  גנת י

ילה ויצמן, ת״ז 027974906 - עכו;  אי

 ניסים נהר דעא (נורדיה), ת״ז 010587673 - תל אביב;

 אפרת דרי, ת״ז 52545316 - אלעד.

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 (חמ 3-142)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 1 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52.

 מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),

מים מטה לפקידי סעד , אני ממנה את הרשו 1  התש״ך-1960

 לענין החוק האמור:

עצה ת - המו ציאלי , ת״ז 056497241, עובדת סו  דליה מיטאי

ש; ר-חרי ת קצי רי ו עצה האז המו ת מנשה ו רי ו  האז

עצה ציאלי - המו  נרג׳יס מסאלחה, ת״ז 033914664, עובד סו

ת גלבוע; רי ו  האז

עצה ת - המו ציאלי  יפעת מויאל, ת״ז 034829986, עובדת סו

ת שומרון; רי ו  האז

עצה ת - המו ציאלי  מיכל ארד, ת״ז 28588481, עובדת סו

ת משגב; רי ו  האז

גבעת נה- מי י ת - בנ ציאלי  יפה פז, ת״ז 03233632, עובדת סו

 עדה;

ת - מזכרת ציאלי  גליה בר קופל, ת״ז 022473045, עובדת סו

 בתיה.

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 (חמ 3-142)

 אריאל שרון

וחה  ראש הממשלה ושר הרו

 1 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3813 מי  ילקוט הפרסו



ום כ״ה באב התשס״ה מו בי י תקי רות שי  רעננה לקראת הבחי

 (30 באוגוסט 2005).

ולי 2005) ז התשס״ה (12 בי  ה׳ בתמו

 (חמ 3-1278)

 אוסקר אבורזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 מינוי סגנית למנהל הבחירות ברעננה

ת (בחירות), התשכ״ה-1965 ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

ת ו מי ת המקו ו י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשו

, ובהמשך 2 , שהעביר אלי שר הפנים 1  (בחירות), התשכ״ה-1965

ם ה׳ בתמוז התשס״ה (12 ו רות ברעננה מי י מנהל הבחי ו נ  למי

י ממנה את שלומית יצחקי לסגנית מנהל  ביולי 2005)3, אנ

ת רו ת רעננה, לקראת הבחי י רי ת לראש עי חדו ו רות המי  הבחי

מו ביום כ״ה באב התשס״ה (30 באוגוסט 2005). י תקי  שי

ולי 2005) ז התשס״ה (12 בי  ה׳ בתמו

 (חמ 3-1278)

 אוסקר אבורזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשס״ג, עמ׳ 553.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.

 3 י״פ התשס״ה, עמ׳ 3815.

 הודעה על מתן צו הארכה

רצועת ם בדבר הגדה המערבית ו י י נ ם הסכם הבי שו י  לפי חוק י

 עזה (הגבלת פעילות), התשנ״ה-1994

ם הסכם שו י דעה לפי סעיף 3(ג) לחוק י  נמסרת בזה הו

רצועת עזה (הגבלת פעילות), ם בדבר הגדה המערבית ו י י נ  הבי

דיעת 1 (להלן - החוק), כי לאחר שהובאה לי  התשנ״ה-1994

 השר לביטחון הפנים (להלן - השר) הערכת גורמי הביטחון

ת גות של הרשו  כי המוסדות המפורטים בצו שלהלן הם נצי

 הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה אשר לא ניתן

א השר י צ ו  לפעילותם היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3(א) לחוק, ה

יר התשס״ה (29 במאי 2005), צו לפי סעיף 3(ב) לחוק, ום כ׳ באי  בי

א השר על פי החוק י צ ו שהו צ  המורה על הארכת תוקפו של ה

כים 9 ם מתארי י ו ני 2002, ושתוקפו הוארך בצו ו  בתאריך 10 בי

ני 2003, 29 בנובמבר 2003, 28 במאי 2004 ו  בדצמבר 2002, 4 בי

ם החל  ו־22 בנובמבר 2004, לתקופה נוספת של שישה חודשי

ני 2005). ו יר התשס״ה (3 בי ום כ״ה באי  בי

ולי 2005) ז התשס״ה (11 בי  ד׳ בתמו

 (חמ 3-2824)

 יוחנן דנינו, ניצב

 ראש המטה המבצעי

 המשרד לביטחון הפנים

, עמ׳ 40.  1 ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 85; התשנ״ו

 מינוי רשמת בית דין

ן לעבודה, התשכ״ט-1969  לפי חוק בית הדי

ן לעבודה,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדי

ה המסחר ת עם שר התעשי ו צ ע י י ת , לאחר ה 1  התשכ״ט-1969

, עמ׳ 217. ו  1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 70; התשמ״

 השם מס׳ זהות

 פאריס מרעאנה 034832709

דו אברהמי 59031044  דו

אב רטנר 029089844 ו  י

 רגב ארטור 013017702

ם ד המוסמכים משמשי ד בתוקפה כל עו  הסמכה זו תעמו

ים. מי  בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאו

ולי 2005)  ד׳ בתמוז התשס״ה (11 בי

 (חמ 3-2556)

ן  שלום שמחו

כות הסביבה  השר לאי

 הודעה בדבר החלפת פקיד הבחירות לוועדה

 החקלאית שבתחום עיריית כפר סבא

ות רי  לפי פקודת העי

ת לפקודת שי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לתוספת השלי

ת רם לפקידת רי תי את אי י נ ע כי מי די י מו , אנ 1 ות רי  העי

ת כפר סבא, במקום י י ר ועדה החקלאית שבתחום עי ת לו רו  הבחי

י.  סאמי תלאו

ני 2005)2, תתוקן ו ם ט״ז בסיון התשס״ה (23 בי ו דעתי מי  הו

 בהתאם.

ולי 2005) ז התשס״ה (13 בי  ו׳ בתמו

 (חמ 3-1746)

 אופיר פז—פינס

 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. ני מדי  1 די

 2 י״פ התשס״ה, עמ׳ 3626.

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

 התקשורת

״ט-1959 נה (מינויים), התשי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שי

רות ת עם נציב שי ו צ ע י י ת , ולאחר ה 1 ״ט-1959  (מינויים), התשי

י מטילה על משה גלילי, משנה למנהל הכללי נה, אנ  המדי

י תפקיד המנהל הכללי של משרד לו  במשרד התקשורת את מי

ם ט״ז ו ולי 2005) עד י ז התשס״ה (21 בי ם י״ד בתמו ו  התקשורת מי

ולי 2005) ועד בכלל, או עד לשובו של ז התשס״ה (23 בי  בתמו

ניהם. ץ לארץ, לפי המוקדם שבי ו ח  המנהל הכללי מ

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 (חמ 3-56)

 דליה איציק

 שרת התקשורת

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 מינוי מנהל בחירות ברעננה

ת (בחירות), התשכ״ה-1965 ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

ת ו מי ת המקו ו י  בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשו

י ממנה , אנ 2 , שהעביר אלי שר הפנים 1  (בחירות), התשכ״ה-1965

ת י רי ת לראש עי חדו ו רות המי י למנהל הבחי  את סאמי תלאו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשס״ג, עמ׳ 553.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3814 ילקוט הפרסו



 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

ות, התשנ״ג-1993 ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי חוק הסדרת הלו

ת, ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלו

ת הכוללת ר העלו עו דיע ששי , בנק ישראל מו 1  התשנ״ג-1993

ד הניתן לציבור בחודש אפריל צעת לאשראי לא צמו  הממו

זים. ה 7.07 אחו  2005 הי

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

וח ו דה למידע ולדי חי  מנהל הי

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

ות, התשנ״ג-1993 ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי חוק הסדרת הלו

ת, ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלו

ת הכוללת ר העלו עו דיע ששי , בנק ישראל מו 1  התשנ״ג-1993

ד הניתן לציבור בחודש מאי 2005 צעת לאשראי לא צמו  הממו

זים. ה 7.03 אחו  הי

ולי 2005) ז התשס״ה (26 בי  י״ט בתמו

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

וח ו דה למידע ולדי חי  מנהל הי

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972

, 1  לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972

ה י 2005 הי נ ו רים לצרכן לחודש י ע כי, מדד המחי די  אני מו

 כמפורט להלן:

- 101.1 נקודות; צע 2002  (1) המדד על בסיס ממו

- 107.9748 נקודות; צע 2000  (2) המדד על בסיס ממו

- 114.8852 נקודות; צע 1998  (3) המדד על בסיס ממו

- 439.7347 נקודות; צע 1987  (4) המדד על בסיס ממו

- 780.5290 נקודות; צע 1985  (5) המדד על בסיס ממו

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 27,656,845,5835

 נקודות.

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי ״א בתמו  י

 (חמ 3-892)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

נת ישראל, נוסח חדש 24, עמ׳ 500. ני מדי  1 די

 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 201.

3815 

י ממנה את עורכת ר שרת המשפטים, אנ  והתעסוקה, ובאישו

ן , ת״ז 028169555, בהסכמתה, לרשמת בית הדי  דין סלווא שאמי

ז התשס״ה (1 רי לעבודה בנצרת, החל ביום כ״ה בתמו ו  האז

 באוגוסט 2005).

ולי 2005) ז התשס״ה (20 בי  י״ג בתמו

 (חמ 3-526)

 סטפן אדלר

ן הארצי לעבודה א בית הדי  נשי

 הכרזה בדבר קיום מונופולין

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים,

ן נופולי מו של מו ו ז בזאת על קי י מכרי , אנ 1  התשמ״ח-1988

 כדלקמן:

ן לי נופו ת בעל המו רו ו השי  הנכס א

פו (1972) בע״מ ר קמח כשר לפסח טחנת קמח י צו י  י

ר בתיק בית מונפול בו ון הצי  החלטת ההכרזה פתוחה לעי

 5880 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22,

 ירושלים.

ולי 2005) ז התשס״ה (26 בי  י״ט בתמו

 (חמ 3-1844)

 דרור שטרום

נה על הגבלים עסקיים  הממו

 1 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

ת, התשנ״ג-1993 ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי חוק הסדרת הלו

ת, ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלו

ר העלות הכוללת עו ע ששי די , בנק ישראל מו 1  התשנ״ג -1993

ד הניתן לציבור בחודש פברואר צעת לאשראי לא צמו  הממו

ים. ז ה 7.12 אחו  2005 הי

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

ח ו ו לדי דה למידע ו חי  מנהל הי

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

ת, התשנ״ג-1993 ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי חוק הסדרת הלו

ת, ו ץ־בנקאי ת חו או ו  לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלו

ת הכוללת ר העלו עו ע ששי די , בנק ישראל מו 1  התשנ״ג-1993

ד הניתן לציבור בחודש מרס 2005 צעת לאשראי לא צמו  הממו

זים. ה 7.09 אחו  הי

ולי 2005) ז התשס״ה (18 בי  י״א בתמו

 (חמ 3-2468)

 דוד גבע

ח ו ו לדי דה למידע ו חי  מנהל הי

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמ׳ 174.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



י מס׳ 2 לתמ״מ 3/2 ״רמת ו נ י מס׳ 29; שי ו נ  הצפון, תמ״מ 2 שי

ת לעורקי ניקוז. י ז  הגולן״ - תכנית מחו

ם ו ת לתכנון ולבניה, בישיבתה מס׳ 460 מי עצה הארצי  המו

עד יר התשס״ה (10 במאי 2005) החליטה על הארכת המו  א׳ באי

ת ב־30 ימים. ו י ו גד  להגשת התנ

ז הצפון.  שטח התכנית: כל שטח מחו

ן ז הצפו ז במחו  מטרות התכנית: א) הגדרת עורקי הניקו

ורי ההשפעה שלהם, ת פיסית, תוך קביעת אז ם כתשתי י י פו מי  ו

 לרבות רוחב רצועת ההשפעה, ודירוגם בהתאם; ב) הבטחת

ת כו ר האי מו ם וניקוז; ג) שי ומם של האפיקים כעורקי מי  קי

ר קרקע והטנת מו גית של הנחלים; ד) שי לו ת והאקו פי ו  הנ

יים; לי משטחים בנו ם נגר עי נות תוך צמצו  נזקי סחף ושיטפו

ם מותרים בעורקי שי מו שי די קרקע ו עו י ת לי ראו  ה) קביעת הו

ת ו חי ת ההשפעה ופשטי ההצפה; ו) קביעת הנ עו ז, רצו  הניקו

ו את הבסיס ו ה נים, אשר י רים שו ת וכן מגבלות ואיסו ו י נ ו  תכנ

צי ת לערו יחסו ות המתי מי ות מיתאר מקו י י להכנת תכנ נ  התנכו

 ניקוס וסביבתם.

ני אחר, הרואה ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י י נ  כל מעו

ת וכן ועדה מקומית, או מהנדס י די התכנ  את עצמו נפגע על י

ת או י ן שלה כלול בתחום התכנ  ועדה מקומית, שמרחב התכנו

; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  גובל אותו

ור שיפוטה כלול בתחום , שאז 2 ות מי ת המקו ו עצ  3 לפקודת המו

עי שאישר לכך, דרך רי או מקצו ; גוף ציבו ת או גובל אותו י  התכנ

ים רי בו ן והבניה (קביעת גופים צי ו  כלל, שר הפנים, לפי צו התכנ

, 3 ת לתכנית), התשל״ד-1974 ו י גדו ם לענין הגשת התנ י עי  ומקצו

ש לו ענין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, שי  ו

נות, ו בעיתו דעה ז ם שפורסמה הו ו ם מהי מי  רשאים בתוך 30 י

ת לתכנון עצה הארצי  להגיש התגנדות לתכנית במשרדי המו

רושלים 91061, ועותק  ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, י

ז הצפון, קרית ת לתכנון ולבניה, מחו י ז  למשרדי הועדה המחו

ה ת תהי ת 17105; ההתנגדו לי  הממשלה, ת״ד 595, נצרת עי

א י ת שעליהן ה בדו וה בתצהיר המאמת את העו  מנומקת ותלו

נתן בפני עורך דין או אםד אחר שהוסמך י ר י  מסתמכת; התצהי

 לכך בחוק או על פיו.

א אושרה, נמצאת י ת האמורה, בצורה שבה ה י  התכנ

ז הצפון, קרית הממשלה, ת מחו י ז ן המחו  בארכיב לשכת התכנו

ת 17105, טל׳ 04-6508553/584, ובארכיב לי  ת״ד 595, נצרת עי

ון נהל התכנון, משרד הפנים, רח׳ קפלן 2, קרית בן גורי  מי

ין בה, ן רשאי לעי י י נ  ירושלים, טל׳ 6701556/646 - 02, וכל מעו

ם פתוחים רי  בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 לקהל.

 כמו כן ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב

י נ ו -תכ גרפי דע הגאו  (תקליטור) של מסמכי התכנית, במרכז המי

, בשעה ה׳ -  של משרד הפנים, בטל׳ 5622634 - 03, בימים א׳

ם מפורט מתפרסם באתר צרי דע נוסף וקטלוג מו  16.00-9.00. מי

w תחת הכותרת: w w . m o i n . g o v . i l :האינטרנט של משרד הפנים 

ד השער). (בעמו י נ ו -תכנ גרפי דע גאו  מרכז מי

ולי 2005) ז התשס״ה (10 בי  ג׳ בתמו

 (חמ 3-697)

 שמאי אסיף

ן וממלא ו  מנהל מינהל התכנ

עצה ושב ראש המו  מקום י

ת לתכנון ולבניה  הארצי

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. ני מדי  2 די

 3 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 535.

 הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים

״ב-1952  לפי חוק הנפט, התשי

, על 1 ״ב-1952  אני מודיע, לפי סעיף 12 לחוק הנפט, התשי

ם המוקדמים עם זכות קדימה:  פקיעתם של ההיתרי

ום כ״ה בניסן התשס״ה (4 במאי  (1) 180/״ראשון מערב״ - בי

;(2005 

ני 2005); ו ום כ״ג בסיון התשס״ה (30 בי  (2) 181/״שחר״ - בי

ני 2005). ו ום כ״ג בסיון התשס״ה (30 בי  (3) 182-1/״ענת״ - בי

ולי 2005) ז התשס״ה (21 בי  י״ד בתמו

 (חמ 3-629)

 יעקב מימרן

י הנפט נ י נה על ענ  הממו

 1 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 322.

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית
 למחוז ירושלים

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

1 (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף 1965  והבניה, התשכ״ה-

ז ת חלקית למחו י ז  108(ג) לחוק, אושרה תכנית מיתאר מחו

י מס׳ 39 - כפר הנופש ״עמק דוד״. ו נ  ירושלים, תמ״מ 1 שי

דעה על ת הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. הו י  התכנ

 ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמ׳

ם ד׳ באדר ב׳ התשס״ה (15 במרס 2005). ו  1997, מי

א אושרה, נמצאת ת האמורה, בצורה שבה הי י  התכנ

ז ירושלים, רח׳ ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ו  במשרדי הו

רושלים 94146, ובמינהל התכנון, משרד ן המלכה 1, י ו  שלומצי

ן רשאי י י נ ית בן גוריון, ירושלים, וכל מעו  הפנים, רח׳ קפלן 2, קרי

ם רי ין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 פתוחים לקהל.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

י של משרד נ ו -תכנ גרפי דע הגאו  מסמכי התכנית, במרכז המי

׳ בשעות 9.00-16.00. ה - ׳  הפנים, בטל׳ 03-5622634, בימים א

w w w דע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים: .  מי

י נ ו -תכנ גרפי דע גאו mo תחת הכותרת: מרכז מי in .gov . i l 

 (בעמוד השער).

ולי 2005)  ד׳ בתמוז התשס״ה (11 בי

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבוראזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

ת עצה הארצי ושב ראש המו י  ו

 לתכנון ולבניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. ני מדי  2 די

 3 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 535.

 הודעה בדבר הארכת המועד להגשת התנגדויות
 לתכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 102 לחוק התכנו

עד 1 (להלן - החוק), כי הוארך המו  והבניה, התשכ״ה-1965

ז ית חלקית למחו ז ת לתכנית מיתאר מחו ו י גדו  להגשת התנ

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3816 ילקוט הפרסו



w תחת הכותרת: w w . m o i n . g o v . i l :האינטרנט של משרד הפנים 

ד השער). (בעמו י נ ו -תכנ גרפי דע גאו  מרכז מי

ולי 2005) ז התשס״ה (10 בי  ג׳ בתמו

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבו ראזק

ושב ראש י  מנכ״ל משרד הפנים ו

ת לתכנון ולבניה עצה הארצי  המו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
 הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965  לפי חוק התכנו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

1 (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף  והבניה, התשכ״ה-1965

ז ת חלקית למחו י ז  108(ג) לחוק, אושרה תכנית מיתאר מחו

ב עצמון. שו י י מס׳ 47 - הרחבת הי ו נ  הצפון, תמ״מ 2 שי

ת הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. הודעה על י  התכנ

 ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמ׳

ם י״ב בניסן התשס״ה (21 באפריל 2005). ו  2524, מי

עצה ים שהמו ני ים עקרו י נ ו  ועדת המשנה לנושאים תכנ

ת לתכנון ולבניה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף  הארצי

יר ם כ״ב באי ו  6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מס׳ 268 מי

 התשס״ה (31 במאי 2005) והחליטה על אישורה.

א אושרה, נמצאת י ת האמורה, בצורה שבה ה י  התכנ

ז הצפון, קרית ת לתכנון ולבניה מחו י ז  במשרדי הועדה המחו

נהל ת 17105, ובארכיב מי לי  הממשלה, ת״ד 595, נצרת עי

ן ירושלים, ו  התכנון, משרד הפנים, רח׳ קפלן 2, קרית בן גורי

ת ין בה, בלא תשלום בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 כמו כן ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב

י נ ו -תכ גרפי דע הגאו  (תקליטור) של מסמכי התכנית, במרכז המי

, בשעה ה׳ -  של משרד הפנים, בטל׳ 5622634 - 03, בימים א׳

ם מפורט מתפרסם באתר צרי דע נוסף וקטלוג מו  16.00-9.00. מי

w תחת הכותרת: w w . m o i n . g o v . i l :האינטרנט של משרד הפנים 

ד השער). (בעמו י נ ו -תכנ גרפי דע גאו  מרכז מי

ולי 2005) ז התשס״ה (10 בי  ג׳ בתמו

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבו ראזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

ת עצה הארצי ושב ראש המו י  ו

 לתכנון ולבניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965  לפי חוק התכנו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

1 (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף  והבניה, התשכ״ה-1965

ז ת חלקית למחו י ז  108(ג) לחוק, אושרה תכנית מיתאר מחו

־שאח - שפרעם. י מס׳ 28 - שכ׳ אבו ו נ  הצפון, תמ״מ 2 שי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

-90 לחוק  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו

1 (להלן - החוק), כי במשרדי ן והבניה, התשכ״ה-1965  התכנו

ן ובמשרד הפנים ז הצפו ת לתכנון ולבניה מחו י ז  הועדה המחו

ז ית, מחו ז י מסי 41 לתכנית מיתאר מחו ו נ  בירושלים, הופקד שי

ב ״נווה זיו״. שו  הצפון, תמ״מ 2 - הרחבת הי

עצה ניים, שהמו ים עקרו י נ  ועדת המשנה לנושאים תכו

ה לפי סעיף 6(א)3(), תי ו י ת לתכנון ולבניה אצלה את סמכו  הארצי

״ז בכסלו התשס״ה (30 ם י ו  דנה בתכנית בישיבתה מסי 254 מי

 בנובמבר 2004) והחליטה על הפקדת התכנית.

ה זיו; ב) הגדלת ו ו ב נ שו  מטרות התכנית: א) הרחבת שטח הי

ת דיור. דו חי ור ל-300 י ת די דו חי ב מ-120 י שו  קיבולת הי

 מקום התכנית: מחוז: הצפון, נפה: עכו; מרחב תכנון מקומי:

ת מעלה יוסף; רי ו עצה האז  מעלה הגליל; תחום שיפוט: המו

ה זיו. ו ו  ישוב: נ

ת כ-663 דונם כמתוחם בקו י  שטח התכנית: שטח הכתנ

 הכחול בתשריט.

 הקרקעות הכלולות בתכנית: חלקי גושים: 18333, 18362,

.18669 ,18667 

ני אחר, הרואה ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י י נ  כל מעו

ת וכן ועדה מקומית, או מהנדס י די התכנ  את עצמו נפגע על י

ת או י ן שלה כלול בתחום התכנ  ועדה מקומית, שמרחב התכנו

 גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף

ור שיפוטה כלול בתחום , שאז 2 ות מי ת המקו ו עצ  3 לפקודת המו

עי שאישר לכך, דרך רי או מקצו ; גוף ציבו ת או גובל אותו י  התכנ

ים רי בו ה (קביעת גופים צי י ן והבנ ו  כלל, שר הפנים, לפי צו התכנ

, 3 ת לתכנית), התשל״ד-1974 ו י גדו ם לענין הגשת התנ י עי  ומקצו

רי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, ש לו ענין ציבו שי  ו

נות, דעה זו בעיתו ם שפורסמה הו ו ם מהי מי  רשאים בתוך 30 י

ת לתכנון עצה הארצי  להגיש התגנדות לתכנית במשרדי המו

רושלים 91061, ועותק  ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, י

ז הצפון, קרית ת לתכנון ולבניה, מחו י ז  למשרדי הועדה המחו

ה לית 17105; ההתנגדות תהי  הממשלה, ת״ד 595, נצרת עי

א י ת שעליהן ה בדו וה בתצהיר המאמת את העו  מנומקת ותלו

נתן בפני עורך דין או אםד אחר שהוסמך י ר י  מסתמכת; התצהי

 לכך בחוק או על פיו.

א אושרה, נמצאת ת האמורה, בצורה שבה הי י  התכנ

ז הצפון, קרית הממשלה, ת מחו י ז ן המחו  בארכיב לשכת התכנו

לית 17105, טלי 04-6508553/584, ובארכיב  ת״ד 595, נצרת עי

ון נהל התכנון, משרד הפנים, רחי קפלן 2, קרית בן גורי  מי

ין בה, ן רשאי לעי י י נ  ירושלים, טלי 02-6701556/646, וכל מעו

רים פתוחים  בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 לקהל.

 כמו כן ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב

י נ ו -תכ גרפי דע הגאו  (תקליטור) של מסמכי התכנית, במרכז המי

, בשעה -הי  של משרד הפנים, בטלי 03-5622634, בימים אי

ם מפורט מתפרסם באתר צרי  16.00-9.00. מידע נוסף וקטלוג מו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. ני מדי  2 די

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3817 מי  ילקוט הפרסו
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ני בגובה 60—150 ס״מ. פרח ו נ : צמח בי ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בינוני, כפול, בצבע צהוב מעורב 133 מועד פריחה

 מוקדם.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3712/05

 תאריך הבקשה: 23.01.2005.

 שם המבקש: יעקב בן-יעקב, מושב סתריה.

 שם המטפח: יעקב בן-יעקב, מושב סתריה.

 שם הגידול: דשא.

ו לייט קרפט. צע לזן: רי  השם המו

: דשא ירוק עם פסי אורך לבנים. ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3713/05 עד מסי 3714/05

עצת ונל, צרפת, באמצעות מו אן אינטרנשי י  שם המבקש: מי
 הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.

 תאריך הבקשה: 26.1.2005.

ן מייאן.  שם המטפח: אלאין אנטואי

 שם הגידול: ורד.

 בקשה 3713/05

צע לזן: מאיבוליפה.  השם המו

חי (גובה הצמח בד״כ מעבר : טיפוס שי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
י ,כפול, בצבע משמש מעורב: נ ו נ  ל-150 ס״מ), פרח בי
A20 ,ון 443— צד תחתון, בפתיחה  צד עלי

. R H S .ד פריחה מוקדם ע ו מ 3 4 A ים, עם ים הפנימי  בשולי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3714/05

צע לזן: מאיניקסודה.  השם המו

חי (גובה הצמח בד״כ מעבר : טיפוס שי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
 ל-150 ס״מ), פרח בינוני, כפול, בצבע צהוב עמוק: צד
 עליון, בפתיחה — RHS 123 עם A/B29RHS צד תחתון,
3 5ע1*1 מועד פריחה ^ /  בפתיחה, RHS 123/0 עם 3

 מוקדם.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3715/05

 תאריך הבקשה: 23.02.2005.

 שם המבקש: עמוס לוי, בני ציון.

 שם המטפח: עמוס לוי, בני ציון.

 שם הגידול: רוסקוס.

צע לזן: ספידר.  השם המו

ח בגובה 70 ס״מ. קוטר גבעול 2—5 : שי ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 מ״מ. עלה גלי אובלי בצבע ירוק מבריק.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3716/05 עד מסי 3717/05

 שם המבקש: האנדלמאאטסכאפיגי ואן ריך ב.ו., הולנד, ע״י
ות בע״מ, תל אביב. י ו כנ  אורלאנסקי סו

 שם המטפח: האנדלמאאטסכאפיגי ואן ריך ב.ו., הולנד.

א אושרה, נמצאת במשרדי ת האמורה, בצורה שהי י  התכנ

ז הצפון, קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  הו

לית 17105, ובארגיב מינהל התכנון, משרד  ת״ד 595, נצרת עי

ן רשאי י י נ ן ירושלים, וכל מעו ו  הפנים, רח׳ קפלן 2, קרית בן גורי

ם רי ין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 פתוחים לקהל.

יר התשס״ה (25 במאי 2005)  ט״ז באי

 (חמ 3-697)

 שמאי אסיף

ן וממלא ו  מנהל מינהל התכנ

עצה ושב ראש המו  מקום י

ת לתכנון ולבניה  הארצי

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג—1973

דיעה, בהתאם לסעיף 22 (א) לחוק זכות מטפחים י מו  אנ

1 (להלן—החוק), כי החלטתי  של זני צמחים, התשל״ג—1973

ות מטפחים את הבקשות לרישום זכות י כו  להעביר למועצה לז

 מטפחים שלהלן:

 מספר הבקשה: 3709/05

 תאריך הבקשה: 3.01.2005.

 שם המבקש: שמואל מור, מושב עולש.

 שם המטפח: שמואל מור.

 שם הגידול: גיפסנית.

צע לזן: מור־לאק.  השם המו

: צמח בגובה 60—80 ס״מ, עלה ירוק, ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
עדי פריחה וקטיף  פרח בגודל 9—10 מ״מ בצבע לבן. מו

ים. ני נו  בי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3710/05

 תאריך הבקשה: 4.01.2005.

ז נורסריז אינק., י רו ז י קי  שם המבקש: סאנטורי פלאוורס בע״מ ו
ו פלנט ב.ו., הולנד. י ם נ י רהי  יפן, באמצעות מו

, ט. ישיהארה, ק. סוזוקי, יפן. וקי ו , ק. אי  שם המטפח: ק. מיאזקי

 שם הגידול: פטוניה.

צע לזן: סאנרובאין.  השם המו

י פינק. ז י ניה קרי י הזן: סופי ו נ  כי

: צמח בגובה 15—20 ס״מ, פרח בצבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ד פריחה מוקדם מועד קטיף ע ו מ 7 1 B . R H S ני נו  ורוד בי

.  בינוני

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3711/05

 תאריך הבקשה: 19.01.2005.

ור ויזן, כפר סבא.  שם המבקש: רוזן טאנטאו, גרמניה, ע״י פלאו

 שם המטפח: האנס ג׳ורגן אברס, גרמניה.

 שם הגידול: ורד.

צע לזן: טאן00125.  השם המו

, עמ׳ 92.  1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 272; התשמ״ד, עמ׳ 23; התשנ״ו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3818 ילקוט הפרסו



 מספר הבקשה: 3721/05

 תאריך הבקשה: 20.03.2005.

ת 8, ראשון לציון.  שם המבקש: קלרה דהאן, שדו

ת 8, ראשון לציון.  שם המטפח: קלרה דהאן, שדו

 שם הגידול: גיפסנית.

צע לזן: פיקובלה.  השם המו

: צמח בגובה 100—120 ס״מ, עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
, פרח עגול, מלא חלקית, בקוטר 0.5 מ״מ בצבע לבן  כישורי

£ ^ 155A 

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3722/05

 תאריך הבקשה: 22.03.2005.

נג ב.וו., דה קוואקל, הולנד,  שם המבקש: פיט שכראורס הולדי
ם 42905. די ת ירחמיאל ברגנר, או  באמצעו

 שם המטפח: פ.נ.י. שכראורס, דה קוואקל, הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

צע לזן: שכודלס.  השם המו

 תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת מטיפוס מלא למחצה, ללא מרכז
£ ^ A—12143 שחור, צבע הקרקפת כ- בין 

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3723/05 עד מסי 3727/05

 שם המבקש: זרעי ישראל, מפעלי גרנות.

 תאריך הבקשה: 22.3.2005.

 שם המטפח: גד פישלר.

 שם הגידול: כותנה.

 בקשה 3723/05

צע לזן: יובל.  השם המו

£ י הזן: 5 ו נ  כי

: עלה מאוצבע עם צופנים. צבע עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 כותרת צהוב. מועד פתיחת הלקט בינוני. סיב ארוך מאוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3724/05

צע לזן: עופר.  השם המו

£ י הזן: 1 ו נ  כי

: עלה מאוצבע עם צופנים. צבע עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 כותרת צהוב. מועד פתיחת הלקט בינוני. סיב ארוך מאוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3725/05

צע לזן: אורן.  השם המו

£ י הזן: 2 ו נ  כי

: עלה מאוצבע עם צופנים. צבע עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 כותרת צהוב. מועד פתיחת הלקט בינוני. סיב ארוך מאוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 תאריך הבקשה: 24.02.2005.

 שם הגידול: תפוח אדמה.

 בקשה 3716/05

צע לזן: קסטלין.  השם המו

י הזן: 129.12?90. ו נ  כי

ל, : צבע אנטוציאן בבסיס אדום—סגו ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 מספר פרחים מועט, צבע עלי כותרת לבן, פקעת אליפטית

 ארוכה, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה צהוב בהיר.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3717/05

צע לזן: ספיר.  השם המו

.\92TR526 :י הזן ו נ  כי

ל, : צבע אנטוציאן בבסיס אדום—סגו ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 מספר פרחים רב, צבע עלי כותרת לבן, פקעת אליפטית,

ב בהיר.  צבע קליפה צהוב, צבע ציפה צהו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3718/05

 תאריך הבקשה: 24.02.2005.

 שם המבקש: שלמה קדוש, משתלת פוגה — יסוד המעלה,
.12105 

 שם המטפח: שלמה קדוש.

 שם הגידול: אסתר.

צע לזן: סנרן.  השם המו

: עלה סרגלי. קרקפת אחת. צבע הפרח ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ן — צהוב. ו  בצדו העלי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3719/05

 תאריך הבקשה: 06.03.2005.

ו פלנט ב.ו., הולנד. י ם נ י רהי  שם המבקש: מו

ו פלנט ב.ו., הולנד. י ם נ י רהי  שם המטפח: מו

 שם הגידול: מנדבילה.

צע לזן: סאנמאנמוטפי.  השם המו

R H S צמח בגובה 250 ס״מ, עלה בצבע : ו תי נו  תיאור הזן ותכו
R H S י חצוצרה באורך 7 ס״מ, בצבע  1373, פרח יחיד, דמו

ני נו עד קטיף בי  A57. .מועד פריחה מוקדם מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3720/05

 תאריך הבקשה: 08.03.2005.

 שם המבקש: שמואל מור, מושב עולש.

 שם המטפח: שמואל מור.

 שם הגידול: גיפסנית.

יט. צע לזן: מור-לי  השם המו

: צמח בגובה 60—80 ס״מ, עלה ירוק, פרח ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
£  בגודל 5 מ״מ עם 5 עלי כותרת בצבע לבן ס155 ^

ים. ני נו עדי פריחה וקטיף בי  מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3819 מי  ילקוט הפרסו



^ - 8 י הזן: 5 ו נ  כי

: צמח שיחי. פריחה מסורגת. מועד הבשלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בינוני. תרמיל בינוני. צבע עיקרי של הקליפה ורוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3732/05

 תאריך הבקשה: 06.04.2005.

נג ב.וו., דה קוואקל, הולנד,  שם המבקש: פיט שכראורס הולדי
ם 42905. די ת ירחמיאל ברגנר, או  באמצעו

 שם המטפח: פ.נ.י. שכראורס, דה קוואקל, הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

צע לזן: קרוזר.  השם המו

: קרקפת מטיפוס יחיד, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
. R H S 663  הקרקפת אדום—ארגמן כ-

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3733/05 עד מסי 3735/05

ת ב.ג. נגב ון בנגב, באמצעו  שם המבקש: אוניברסיטת בן גורי
ם בע״מ, ת״ד 653, באר שבע. מי שו י י ות ו גי  טכנולו

 תאריך הבקשה: 06.04.2005.

 בקשה 3733/05

 המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע.

 הגידול: פיטיה.

צע לזן: ונוס.  השם המו

י הזן: 07—84. ו נ  כי

. זרע שחור. ני : פיטיה זוחלת עם פרח אופי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
 ציפת הפרי אדומה סגולה.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3734/05

 המטפח: זאב ויסמן, להבים.

 הגידול: זאקום מצרי.

צע לזן: נגב.  השם המו

ץ כיפתי בגובה 5 מי. גזע באורך 1.5 מי : ע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
, לבן, קטן.  ובקוטר 25 ס״מ. עלה תלתני ירוק. פרח חד-ביתי

 זרע מאורך, בצבע חום בהיר.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3735/05

 המטפח: זאב ויסמן, להבים.

 הגידול: רימון.

צע לזן: נרדע.  השם המו

ץ כיפתי בגובה 2 מי. גזע באורך 1 מי : ע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ית נ פי  ובקוטר 20 ס״מ. עלה מאורך ירוק. תפרחת פנימית או

 בצבע אדום. זרע מאורך, קטן, לבן.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3736/05 עד מסי 3738/05

 שם המבקש: הזרע גינטיקס בע״מ, ברורים.

 תאריך הבקשה: 12.04.2005.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 בקשה 3726/05

צע לזן: איתן.  השם המו

£ י הזן: 3 ו נ  כי

: עלה מאוצבע עם צופנים. צבע עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 כותרת צהוב. מועד פתיחת הלקט בינוני. סיב ארוך מאוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3727/05

צע לזן: ארז.  השם המו

£ י הזן: 4 ו נ  כי

: עלה מאוצבע עם צופנים. צבע עלה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 כותרת צהוב. מועד פתיחת הלקט בינוני. סיב ארוך מאוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3728/05

 תאריך הבקשה: 28.03.2005.

דע חברה למחקר ופתוח בע״מ, מכון ויצמן,  שם המבקשים: י
 רחובות וזרעי בוקר בע״מ, כפר בילו.

ן ת אבידוב ואלו  שם המטפחים: מאיר אדלמן, רון וונש, עמי

 לרנר.

 שם הגידול: ספירודלה.

צע לזן: ענק.  השם המו

צע 38 מ״מ : עלה ירוק כהה באורך ממו ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
צע 16 מ״מ. צע של 24 מ״מ. אורך שורש ממו  וברוחב ממו

 לרוב מסי שורשים 2—4.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3729/05 עד מסי 3731/05

נהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.  שם המבקש: מי

 תאריך הבקשה: 03.04.2005.

בות ושושנה קאן, תל  שם המטפח: יצחק שמואל ולרשטיין, רחו
 אביב.

י אדמה. ז  שם הגידול: אגו

 בקשה 3729/05

צע לזן: דור.  השם המו

.A י הזן: 76- ו נ  כי

עד הבשלה . פריחה מסורגת. מו : צמח שיחי ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בינוני. תרמיל בינוני. צבע עיקרי של הקליפה ורוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3730/05

צע לזן: הררי.  השם המו

.A י הזן: 80- ו נ  כי

עד הבשלה . פריחה מסורגת. מו : צמח שיחי ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בינוני. תרמיל בינוני. צבע עיקרי של הקליפה ורוד.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3731/05

צע לזן: הדס.  השם המו

3820 



 תאריך הבקשה: 13.04.2005.

 שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.וו., הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

 בקשה 3741/05

צע לזן: מקס.  השם המו

: קרקפת חצי כפולה, אין מרכז שחור, ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
עד תחילת ח בינוני. מו ר פ 2 8 A . R H S צבע הקרקפת כתום 

 הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3742/05

צע לזן: דאיקרי.  השם המו

: קרקפת יחידה, מרכז שחור, צבע הקרקפת ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 צהוב ואדום. פרח קטן מאוד. מועד תחילת הפריחה

 מוקדם.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3743/05

צע לזן: דיסקוברי.  השם המו

: קרקפת חצי כפולה, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ב וכתום. פרח קטן מאוד. מועד תחילת  הקרקפת צהו

 הפריחה מוקדם.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3744/05

צע לזן: פיאורללה.  השם המו

: קרקפת יחידה, מרכז שחור, צבע הקרקפת ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
. פרח בינוני. מועד תחילת הפריחה R H S 57סגול ס 

 בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3745/05

צע לזן: פוסיאון.  השם המו

: קרקפת חצי כפולה, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
־ ד תחי ע ו מ י נ ו נ י . פרח ב A ם 9 ב—כתו  הקרקפת צהו

 לת הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3746/05

צע לזן: מריבה.  השם המו

: קרקפת יחידה, אין מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
עד תחילת ח בינוני. מו ר פ A 9 ב  הקרקפת צהו

 הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3747/05

צע לזן: מונט בלאנק.  השם המו

: קרקפת יחידה, אין מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 הקרקפת לבן ס155 פרח בינוני. מועד תחילת

 הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון.

 שם הגידול: חסה תרבותית.

 בקשה 3736/05

צע לזן: לילך.  השם המו

. H A 15003 :י הזן ו נ  כי

י במועד נ ו צ : זרע בצבע שחור, צבע עלה חי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
 הקטיף ירוק, בעל צבע אנטוציאן, מועד תחילת הפרגה

.cr isp ם ארוך — מאוחר, טיפוס צמח ו  בתנאי י

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3737/05

צע לזן: ליבי.  השם המו

. H A 15091 :י הזן ו נ  כי

י במועד נ ו צ : זרע בצבע לבן, צבע עלה חי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
 הקטיף אדום, בעל צבע אנטוציאן, מועד תחילת הפרגה

ם ארוך — מוקדם. ו  בתנאי י

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3738/05

י. צע לזן: לינו  השם המו

. H A 15050 :י הזן ו נ  כי

י במועד נ ו צ : זרע בצבע לבן, צבע עלה חי ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
ל, בעל צבע אנטוציאן, מועד תחילת רוק—כחו  הקטיף י

.cos ם ארוך — בינוני, טיפוס צמח ו  הפרגה בתנאי י

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מס׳ 3739/05 עד מס׳ 3740/05

נג ב.וו., דה קוואקל, הולנד,  שם המבקש: פיט שכראורס הולדי
ם 42905. די ת ירחמיאל ברגנר, או  באמצעו

 תאריך הבקשה: 12.04.2005.

 שם המטפח: פ.נ.י. שכראורס, דה קוואקל, הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

 בקשה 3739/05

צע לזן: דארליציה.  השם המו

: קרקפת מטיפוס יחיד, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ע בסיסי הפרח ב צ 3 3 A . R H S ם ו ת כ — ם ו ד  הקרקפת א

. R H S 12A ב ם צהו י י נ  הלשו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3740/05

צע לזן: סאמסון.  השם המו

: קרקפת מטיפוס מלא למחצה, אין מרכז ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
R H S ם כ־ ו ת כ — ם ו ד  שחור, הצבע העיקרי של הקרקפת א
A. 33 

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מס׳ 3741/05 עד מס׳ 3750/05

 שם המבקש: פלוריסט דה קוואקל ב.וו., הולנד, באמצעות
עצת הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.  מו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3821 מי  ילקוט הפרסו



 שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע.

 הגידול: פיטיה.

צע לזן: גולדן.  השם המו

י הזן: 338—98. ו נ  כי

: פיטיה זוחלת, צבע גבעול ירוק, פרח ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
. זרע שחור קטן. ציפת הפרי לבנה, צבע הקליפה ני  אופי

 זהוב.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3755/05

 תאריך הבקשה: 20.04.2005.

נהולד כהן י ת רי  שם המבקש: קארלוס מנדז, מכסיקו, באמצעו
 ושותי, ת״ד 4060, תל אביב.

 שם המטפח: קארלוס מנדז, מכסיקו.

 הגידול: אבוקדו.

צע לזן: מנדז נו.1.  השם המו

: צבע קצה אדמדם, חסר ארומת אניס ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בטרף העלה, קליפת הפרי הבשל עבה, פריחה כל השנה.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3756/05 עד מסי 3758/05

 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

 תאריך הבקשה: 05.05.2005.

 בקשה 3756/05

ורם קפולניק, כרמי יוסף; וסי הרשנהורן, שמשית; י  שם המטפח: י
נגר סמדר, ראשון לציון; דור יבגניה; בן-דור ברוריה, ני י  ו

 ראשון לציון.

 שם הגידול: עגבניה.

צע לזן: גטא.  השם המו

: אופי צימוח מסתיים, טרף מנוצה, אין ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
צי הפוך, בעל ני בי נו  רקמת ניתוק בעוקץ הפרי, פרי בי
ים ירוקות. בהבשלה —  שלוש וארבע מגורות, ללא כתפי

ד לעלקת. עד הנבה בינוני. עמי  מוצק, בצבע אדום. מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3757/05

ים וכמאל נאשף, טייבה.  שם המטפחים: אורי קושניר, גבעתי

 שם הגידול: חיטה רכה.

צע לזן: נויה.  השם המו

: טיפוס אביבי, מועד השתבלות 5/4. גובה ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 בינוני, קנה חלול, שבולת ספירלית לבנה בלא מלענים או

ץ.  מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3758/05

ים וכמאל נאשף, טייבה.  שם המטפחים: אורי קושניר, גבעתי

 שם הגידול: חיטה קשה.

צע לזן: גבתי.  השם המו

: גלומה תחתונה שעירה, קנה עבה, מלען ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
ד לחלדון צהוב.  לבן, שבולת לבנה, עמי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3748/05

צע לזן: פורפל פרינס.  השם המו

: קרקפת חצי כפולה, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
R . פרח בינוני. מועד תחילת H S 673 הקרקפת סגול 

 הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3749/05

צע לזן: רוקסי.  השם המו

: קרקפת יחידה, אין מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
ח קטן. ר פ ם י נ ב ם ל י לי . עם שו A 6  הקרקפת לילך כ- 3

עד תחילת הפריחה מוקדם.  מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3750/05

צע לזן: סאזו.  השם המו

: קרקפת חצי כפולה, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 הקרקפת כתום 240 פרח בינוני. מועד תחילת

 הפריחה בינוני.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3751/05 עד מסי 3753/05

 שם המבקש: פאולסן רוזר א/ס, דנמרק.

 תאריך הבקשה: 19.04.2005.

 שם המטפח: פאולסן רוזר א/ס, דנמרק.

 שם הגידול: ורד.

 בקשה 3751/05

צע לזן: פאולאק002.  השם המו

י הזן: רויאל. ו נ  כי

: צמח נמוך, עד 60 ס״מ, פרח כפול קטן ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

 בצבע צהוב מגוון 283—143 מועד פריחה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 בקשה 3752/05

צע לזן: פאולבאמבה.  השם המו

י הזן: אמבר קובר. ו נ  כי

: צמח בינוני, 60—150 ס״מ, פרח חצי כפול ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
. A י נ ו נ י עד פריחה ב ון 19 מו ב מגו ני בצבע צהו נו  בי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3753/05

צע לזן: פאולאקסל.  השם המו

י הזן: סאנבארסט בורדר. ו נ  כי

: שיח, מעבר ל-150 ס״מ, פרח חצי כפול ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
עד פריחה בינוני. ני בצבע צהוב כהה, מו ו נ  בי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3754/05

 תאריך הבקשה: 20.04.2005.

ת ב.ג. נגב ון בנגב, באמצעו  שם המבקש: אוניברסיטת בן גורי
ם בע״מ, ת״ד 653, באר שבע. מי שו י י ות ו גי  טכנולו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3822 ילקוט הפרסו



צע לזן: קוקודור.  השם המו

צה בבסיסו, גדל עד , מעו ני : שיח עשבו ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 גובה מטר. עלה פשוט, ירוק, מבריק. לבלוב בצבע אדום.

 פרחים לבנים, קטנים.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3764/05

 תאריך הבקשה: 15.06.2005.

 שם המבקש: יעקב חי, מושב מרחביה 19105.

 שם המטפח: יעקב חי, מושב מרחביה 19105.

 שם הגידול: כדרורית המים.

צע לזן: נועם.  השם המו

: צורה אובלית, חסר שורשים, אורך 0.7— 1 ו תי ו נ ר הזן ותכו או  תי
י וגטטיבי מהיר. בו  מ״מ. קוטר 0.4 מ״מ, צבע ירוק כהה. רי

ות גבוהה. כי  4% ביומסה יבשה. טעם ניטרלי. פרי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3765/05

 תאריך הבקשה: 29.06.2005.

י קליפורניה, ארה״ב, באמצעות ני ם של או צרי  שם המבקש: העו
נהולד כהן ושותי, ת״ד 4060, תל אביב. י  רי

 שם המטפחים: גייימס, וו. קאמרון, מיקל, ל. רוס, רוברט, ק. סוסט,
 ארה״ב.

 שם הגידול: מנדרינה.

צע לזן: גולד נגט.  השם המו

ם, : פרי גדול, צבע קליפה צהוב—כתו ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
עד קטיף , מו ני נו עד פריחה בי  ציפה בצבע כתום כהה. מו

 מאוחר.

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3766/05 עד מסי 3767/05

 שם המבקש: סימן טוב ציון, מושב כרם מהר״ל 30840.

 תאריך הבקשה: 29.06.2005.

 שם המטפח: סימן טוב ציון.

 בקשה 3766/05

. ( 0 6 1 ^ 1 1 1 ד e r y t h r a e a 1 1 1 1 1 ) ז ב ר  שם הגידול: ע

צע לזן: הילה.  השם המו

: צמח בגובה 60—90 ס״מ. גבעול מרובע. ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 עלה אליפטי, ירוק, אפור, אדמדם. פרח בצבע לבן, אורך
נור הכותרת 15—20 מ״מ. זרע בצבע חום (דומה לשריון  צי

 צב).

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3767/05

t enu i f l o r um)  שם הגידול: ערבז

צע לזן: קרן.  השם המו

: צמח בגובה 60—80 ס״מ. גבעול מרובע. ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 עלה אליפטי, ירוק, אפור, אדמדם. פרח בצבע ורוד, אורך
ון צב). נור הכותרת 15 מ״מ. זרע בצבע חום (דומה לשרי  צי

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מבקשה מסי 3759/05 עד מסי 3760/05

נג ב.וו., דה קוואקל, הולנד,  שם המבקש: פיט שכראורס הולדי

ם 42905. די ת ירחמיאל ברגנר, או  באמצעו

 תאריך הבקשה: 09.05.2005.

 שם המטפח: פ.נ.י. שכראורס, דה קוואקל, הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

 בקשה 3759/05

וה. י צע לזן: ו  השם המו

: קרקפת מטיפוס מלא למחצה, מרכז שחור, ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

. R H S 9 A ב  צבע הקרקפת צהו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 בקשה 3760/05

צע לזן: ספידסטאר.  השם המו

: קרקפת מטיפוס יחיד, מרכז שחור, צבע ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

. R H S 2 5 A — 2 6 A הקרקפת כתום 

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3761/05

 תאריך הבקשה: 26.05.2005.

ות  שם המבקש: פלורידה פאונדשין, ארה״ב, באמצעות תרבי

 רה״ן (1998) בע״מ, ק. רה״ן.

 שם המטפח: קרייג. ק. ציאנדלר, ארה״ב.

ת שדה.  הגידול: תו

צע לזן: פסטיבל.  השם המו

ץ לנוף. פרי קוני גדול בצבע ו ח : תפרחת מ ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

. י נ ו נ  אדום. מועד הבשלה מודם-בי

ו של הזן תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3762/05

 תאריך הבקשה: 09.06.2005.

נג ב.וו., דה קוואקל, הולנד,  שם המבקש: פיט שכראורס הולדי

ם 42905. די ת ירחמיאל ברגנר, או  באמצעו

 שם המטפח: פ.נ.י. שכראורס, דה קוואקל, הולנד.

 שם הגידול: ורד.

צע לזן: שכירוס.  השם המו

י הזן: מארוסיה. ו נ  כי

: צמח מכונס (גובה 60—150 ס״מ), פרח ו תי נו ר הזן ותכו או  תי

ור האמצעי ני כפול בצבע לבן או כמעט לבן — האז ו נ  בי

A15511—של הצד הפנימי בעלה הכותרת בין ס 

עד תחילת הפריחה בינוני.  מו

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

 מספר הבקשה: 3763/05

 תאריך הבקשה: 14.06.2005.

נהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.  שם המבקש: מי

 שם המטפח: סימה קגן, מושב סתריה.

 שם הגידול: כריסובלנון.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3823 מי  ילקוט הפרסו



ושבת ראש ה כהן — י  מאי

 רפי אלון — חבר

 שולה עובד — חברה.

ולי 2005) ז התשס״ה (17 בי  יי בתמו

 (חמ 265—3)

 יעל שאלתיאלי

ת רי ו עצה האז  ראש המו

 בקעת בית שאן

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

ם ו ת בנימינ—גבעת עדה בישיבתה מי מי עצה המקו נתה המו  מי

ת קידר, גזבר  כ״ז בחשון התשס״ה (11 בנובמבר 2004) את עמי

 המועצה, למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

ולי 2005) ז התשס״ה (19 בי  י״ב בתמו

 (חמ 265—3)

י נ יתו  אריה ז

ת מי עצה המקו  ראש המו

 בנימינה—גבעת עדה

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 הודעה על מינוי ועדת ערר

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

ם כ״ח ו מית גבעת שמואל בישיבתה מי עצה המקו נתה המו  מי

 באדר אי התשס״ה (9 במאי 2005) ועדת ערר לענין החוק האמור,

 בהרכב של שלושה שופטים כמפורט להלן:

ושב ראש ובל גנות, ת״ז 029298635 — י  עורך דין י

 אלי יהב, ת״ז 078692340 — חבר

 אורי שאשא, ת״ז 054727870 — חבר.

ני 2005) ו  כ״ג בסיון התשס״ה (30 בי

 (חמ 265—3)

 זמיר בן ארי

ת גבעת שמואל מי עצה המקו  ראש המו

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש ולחברי

 ועדת ערר

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

ם אי ו , בישיבתה מי מית כפר שמריהו עצה המקו נתה המו  מי

ן לממלא לי ני 2005), את עורך דין גדעון הו ו  בסיון התשס״ה (8 בי

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 בקשה מסי 3768/05

 תאריך הבקשה: 6.07.2005.

 שם המבקש: : סימן טוב ציון, מושב כרם מהר״ל 30840.

 שם המטפח: : סימן טוב ציון.

. (Centaur ium ery thraea)  שם הגידול: ערבז

צע לזן: אביבה.  השם המו

: צמח בגובה 60—90 ס״מ. גבעול מרובע. ו תי נו ר הזן ותכו או  תי
 עלה אליפטי, ירוק, אפור, אדמדם. פרח בצבע ורוד, אורך
נור הכותרת 15—20 מ״מ. זרע בצבע חום (דומה לשריון  צי

 צב).

ו של הזן. תי ו נ ד הזן: צירוף תכו חו י  י

ש גי  המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, י

ות י כו עצה לז תו לידי דקלה דבי נאור, במשרד המו  את התנגדו

 מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית דגן

.50250 

ר מסירה בדבר מסירת  לבקשה להתנגדות יש לצרף אישו

 מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים

. 2  של זני צמחים, התשל״ד—1974

ולי 2005) ז התשס״ה (12 בי  הי בתמו

 (חמ 235—3)

 מיכל סגן כהן

ות מטפחים י כו  רשם ז

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 713.

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

עצה מסי 5/2005 (החלטה ת בית שאן בישיהת מו י י ר נתה עי  מי

 מסי 9) את רפי חמו למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

ולי 2005) ז התשס״ה (17 בי  יי בתמו

 (חמ 265—3)

 זיקי לוי

ת בית שאן י רי  ראש עי

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה ועל מינוי ועדת ערר

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

דעה כי —  נמסרת בזה הו

ת (ערר על ו מי ת המקו ו י  (1) בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו

 קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 (להלן — החוק),

ם ו ת בקעת בית שאן, בישיבתה מי רי ו עצה האז  מינתה המו

ובל שובה  י״ב בניסן התשס״ה (21 באפריל 2005), את י

נה לענין החוק; ו  למנהל הארנ

נתה דעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק, מי  (2) נמסרת בזה הו

ת בקעת בית שאןבישיבתה האמורה רי ו עצה האז  המו

 ועדת ערר לענין החוק האמור, בהרכב שלהלן:

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3824 ילקוט הפרסו



 הודעה על מינוי ועדת ערר

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

יר ם כ״ח באי ו רת שפיר בישיבתה מי י ז עצה האו נתה המו  מי

ני 2005) ועדת ערר לענין החוק האמור, בהרכב ו  התשס״ה (6 בי

 של שלושה חברים כמפורט להלן:

ושב ראש ״ד יעקב פרסקי, ת״ז 012175196 — י  עו

 אורי רחמני, ת״ז 056178312 — חבר

 גלעד זהבי, ת״ז 024088510 — חבר.

ולי 2005)  לי בסיון התשס״ה (7 בי

 (חמ 562—3)

 אשר אברגיל

ת שפיר רי ו עצה האז  ראש המו

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

ה, י הבנ ן ו ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

ז ירושלים  מחו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון עדה המקו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

ות אלה: י רושלים מופקדות תכנ  ולבניה י

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 4300/ח״, שי

 4300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רחי קרית בן

 גוריון, גבעת רם, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.100—

 219.370 לבין קואורדינטות רוחב 632.220—632.430; גוש

 30137, חלקות 28, 33 במלואן, ח״ח 23—27, 29, 30, 34, 51,

 56—58, 62; גוש 30148, ח״ח 4, 5; גוש 30156, ח״ח 94—96;

 מגרשים 29/א, 29/ב, 9/א בהתאם לתכנית 4300/א.

ימת ד שטח דרך קי עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ רי קרית הממשלה; ב) שי  או מאושרת לשטח לבנין ציבו

רי קרית הממשלה לשטח ד שטח משטח לבנין ציבו עו י  י

ת בגין דרך ראו  לדרך חדשה או הרחבת דרך; ג) קביעת הו

י ו ם וקביעת קו י בנין מאושרי ו  לביטול; ד) ביטול חלק של קו

ד מחדש. חו ת אי ראו  בנין חדשים; ה) קביעת הו

ות 5324, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 5330״, שי

 1861, 2167/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמות,

בות שדי גולדה מאיר, יצחק מירסקי, משה נחום,  בין הרחו

 ולנשטיין, הרוא״ה, ושטח בלתי מוסבר — גוש 30727, ח״ח

 55; מגרשים צ40 בהתאם לתכנית 2167/ב; צ9 בהתאם

ות 1861 ו־2167/ב.  לתכני

ד שטח משטח עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד, לדרך, לשטח לבנין  ציבורי פתוח לאזור מגורים 2 מי

ושב ראש ולחברי ועדת הערר, לפי הענין, לענין החוק  מקום לי

 האמור.

ולי 2005) ז התשס״ה (24 בי ״ז בתמו  י

 (חמ 265—3)

 שמואל בן-טובים

הו מית כפר שמרי עצה המקו  ראש המו

 הודעה על מינוי ועדת ערר בהרכב נוסף

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

ם כ״ב בסיון ו לית בישיבתה מי ת נצרת עי י רי עצת עי נתה מו  מי

ני 2005), החוק האמור, בהרכב נוסף כמפורט ו  התשס״ה (29 בי

 להלן:

 מיכאל אלחדד — חבר

 משה כהן טוסיה — חבר

ושב ראש.  משה כהן — י

 תאריך)

 (חמ 265—3)

 מנחם אריאב

ת נצרת עילית י רי  ראש עי

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

מית פרדס—חנה־כרכור בישיבתה מסי עצה המקו נתה המו  מי

ם כ״ט באדר אי התשס״ה (10 במרס 2005), את ו  2/05 (19) מי

נה לענין החוק ו  רן רדיסלב גלר, ת״ז 304483886, למנהל הארנ

 האמור.

ולי 2005) ז התשס״ה (10 בי  גי בתמו

 (חמ 265—3)

ים געש  חי

ת מי עצה המקו  ראש המו

 פרדס־חנה—כרכור

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

 התשל״ו—1976

ת ו י  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—11976 ו מי  המקו

ם יי בתמוז התשס״ה ו ת רהט, בישיבתה מי י י ר עצת עי נהת מו  מי

ועדת הערר לענין ולי 2005), את חליל אלעמור לחבר בו  (17 בי

ר במקום עורך דין אדריס אלעמור.  החוק האמו

ולי 2005) ז התשס״ה (27 בי  כי בתמו

 (חמ 265—3)

י  טלאל אלקרינאו

ת רהט י י ר  ראש עי

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3825 מי  ילקוט הפרסו



ר מגורים ו רי ומאז בו ד משטח לבנין צי עו י י י ו נ  מיוחד; 2) שי

ד שטח משטח עו י י י ו נ חד לשטח ציבורי פתוח; 3) שי ו  5 מי

חד לשטח לבניני ציבור; ו ר מגורים 5 מי ו  ציבורי פתוח ומאז

וחד; ד שטח משטח נוף פתוח לאזור מגורים 1 מי עו י י י ו נ  4) שי

מות המרבי ים, מספר הקו יה המרבי י הבנ ז  ג) קביעת אחו

ם עדי ו ים בכל אחד מהמגרשים המי י הבנין המרבי ו קו  ו

ני ם בשטחים לבני ם המותרי שי מו  לבניה; ד) קביעת השי

ם למתן היתרי בניה י ותנאי ו נ ת בי ראו  ציבור; ה) קביעת הו

ם. י רי בו ת לפיתוח השטחים הצי ראו  בשטח; ו) קביעת הו

ות 3000/ב, י י לתכנ ו נ  (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7462״, שי

 במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳

 בית חנינה, רחי בית חנינה החדשה, שטח ממערב לדרך

 רמאללה וקטעי דרכים ומעברים ללא מספר, השטח שבין

ן קואורדינטות  קואורדינטות אורך 221.280—221.430 ובי

 רוחב 639.420—639.550; גוש 30605, ח״ח 2, 112, 122, 173.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד; חד לאזור מגורים 2 מי ו ור מגורים 1 מי  האלה: 1) מאז

וחד; 3) משטח נוף  2) משטח לדרך לאזור מגורים 2 מי

וחד; ב) קביעת ור מגורים 2 מי  פתוח לדרך חדשה ולאז

ד חו ד וחלוקה בתחום מתחם מסי 2 לאי חו ת לאי ראו  הו

 וחלוקה מחדש כפי שנקבע בתכנית 3458/א; ג) קביעת

ן י הבני ו קו מות המרבי ו ים, מספר הקו יה המרבי י הבנ ז  אחו

וחד; ים במגרשים שבתחום אזור מגורים 2 מי  המרבי

ם למתן היתרי בניה בשטח; י ותנאי ו נ ת בי ראו  ד) קביעת הו

ם לעקירה. ת בגין עצי ראו  ה) קביעת הו

י לתכנית במ/ ו נ  (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7469/א״, שי

 3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 בית חנינה, רחי בית חנינה החדשה, קטעי מעברים ללא

 מספר, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.900—221.380

ן קואורדינטות רוחב 637.550—638.000; גוש 30610,  ובי

 ח״ח 191; גוש 30611, חלקות 43, 44, 56—60, 69—77, 113 —

 115, 186 במלואן, ח״ח 41, 42, 53—55, 83.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

חד לאזור מגורים ו ור מגורים 5 מי  כמפורט להלן: 1) מאז

רי רי פתוח, לדרך חדשה ולמעבר ציבו וחד, לשטח ציבו  1 מי

וחד; רי פתוח לאזור מגורים 1 מי  להולכי רגל; 2) משטח ציבו

ימת רי לשטח ציבורי פתוח; 4) מדרך קי  3) משטח לבנין ציבו

ת ראו  או מאושרת לאזור מגורים 1 מיוחד; ב) קביעת הו

נה בהסכמה בתחום מתחם מסי 10 ד וחלוקה שאי חו  לאי

ד וחלוקה מחדש, שנקבע בתכנית במ/3458/א; חו  לאי

מות המרבי ים, מספר הקו יה המרבי י הבנ ז  ג) קביעת אחו

ם עדי ו רים המי ו ים, בכל אחד מהאז י הבנין המרבי ו קו  ו

ני ם בשטחים לבני ם המותרי שי מו  לבניה; ד) קביעת השי

ת ראו ם הפתוחים; ה) קביעת הו י י ר בו ר ובשטחים הצי  ציבו

ת ראו ם למתן היתרי בניה בשטח; ו) קביעת הו י ותנאי ו נ  בי

ם לעקירה; ת בגין עצי ראו  בגין מבנים להריסה; ז) קביעת הו

ת אינה חלה עליו; ט) הרחבת דרך י  ח) קביעת שטח שהתכנ

 מאושרת וביטול קטע מדרך מאושרת.

י לתכנית 2733. ו נ  (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8305״, שי

נת  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכו

 א-טור, רח׳ א-טור, כביש אל כלה, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 223.500—223.550 ובין קואורדינטות רוחב 632.275—

.632.325 

רי להולכי רגל; ם ולמעבר ציבו , לשטח תחנת שנאי  ציבורי

רי פתוח, לאזור מגורים 2 ד מדרך לשטח ציבו עו י י י ו נ  ב) שי

ם ומעבר וחד, לשטח לבנין ציבורי, לשטח לתחנת שנאי  מי

נים חדשים י להקמת בני ו נ רי להולכי רגל; ג) קביעת בי  ציבו

 למגורים, לבניני ציבור ולתחנת שנאים, בהתאם לנספח

ם לבניה עדי ו ת בניה בשטחים המי ראו  מסי 1; ד) קביעת הו

י בנין מרביים, ו  לרבות מספר קומות, גובה בניה מרבי, קו

ם שי מו ים וכדומה; ה) קביעת השי  שטחי בניה מרבי

ם בשטחים לבניני ציבור; ו) קביעת תנאים למתן  המותרי

ת ראו  היתרי בניה בשטח ושלבים לביצועם; ז) קביעת הו

 לפיתוח השטחים שבתחום התכנית; ח) הרחבת רחי

ת וקביעת מעברים ת דרכים חדשו י י ו ו ת  יצחק מירסקי, ה

ד וחלוקה מחדש. חו ים להולכי רגל; ט) אי רי בו  צי

י לתכנית 5913. ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 5913/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מרכז

בות יפו, כיכר ם 67, שטח בפינת הרחו אי  העיר, רחי הנבי

ם — גוש 30050, חלקה 92 במלואה. אי ידקה ורחי הנבי ו  הדו

ם המותרים על מושי ת התכנית: תוספת לשי ראו  עיקרי הו

ש מו די התרת שי  פי סעיף 9א וב בהוראות תכנית 5913 על י

ו למגורים. א / ו למלונאות ו א /  למשרדים ו

י לתכנית ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6677״, שי

 2783/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי סילואן,

 רחי סילוואן, השטח שבין קואורדינטות אורך 222.575—

 222.600 לבין קואורדינטות רוחב 630.425—630.475; גוש

.29984 

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור מגורים לשימור ד שטח ואז עו י י י ו נ  כמפורט להלן: 1) שי

רי להולכי רגל לאזור מגורים 4; ם וממעבר ציבו קו  ושי

ד שטח משטח למגורים לתכנון מפורט עו י י י ו נ  2) שי

רי בו חד ולמעבר צי ו  לאזור מגורים לשימור ושיקום מי

ית בנין בן 3 קומות לשם י לבני ו נ  להולכי רגל; ב) קביעת בי

רת 3 יח״ד חדשות, באזור מגורים 4, בהתאם לנספח צי  י

י בנין חדשים לבניה המוצעת; ו ; ג) קביעת קו י ו נ  הבי

ים  ד) תוספת של 323.25 מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרבי

 בשטח ל-485.50 מ״ר מתוכם 453.50 מ״ר שטחים עיקריים;

י להקמת בנין מגורים בשטח ו נ ת בי ראו  ה) קביעת הו

י ו נ ת בי ראו וחד; ו) קביעת הו רים לשימור ושיקום מי  המגו

ח וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית; תו פי  ו

ת בגין מדרגות/מבנה והגדרות להריסה; ראו  ז) קביעת הו

רי להולכי רגל המאושר אי מעבר ציבו ו י בתו ו נ  ח) שי

 בשטח.

ות 7116, י י לתכנ ו נ מית מסי 7459״, שי  (5) ״תכנית מיתאר מקו

 3000/ב, במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

ן ומדרום לכביש מסי 21, השטח שבין  חנינה, שטח מצפו

 קואורדינטות אורך 220.700—221.125 לבין קואורדינטות

 רוחב 637.750—638.050 — גוש 30611, חלקות 52, 61—68,

 109 — 111 במלואן, ח״ח 45, 103—105.

ד וחלוקה חו ת לאי ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

ד וחלוקה מחדש, שנקבע חו  בתחום מתחם מסי 11 לאי

י הקרקע כמפורט ד עו י י במערך י ו נ  בתכנית 3458/א; ב) שי

ד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים 1 עו י י י ו נ  להלן:1) שי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3826 ילקוט הפרסו



צוע למימוש ת; ה) קביעת שלבי בי צעו  בנין לתוספות המו

 התכנית; ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

י לתכנית 62. ו נ  (12) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9693״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גאולה,

אל 7, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.900— ו  רחי י

ן קואורדינטות רוחב 632.900—632.950, על פי  220.950 ובי

 רשת ישראל החדשה; גוש 30083, חלקה 16 במלואה.

ת התכנית: תוספת לבנין ת התכנית: א) מהו ראו  עיקרי הו

ימת בקומה בי, תוספת קומה  קיים לשם הרחבת יח״ד קי

 חדשה ותוספת קומה מובלעת בחלל גג רעפים לשם

רת 2 יח״ד חדשות, ותוספת מעלית בחזית מזרחית; צי  י

וחד; חד לאזור מגורים מי ו ור מגורים 3 מי ד מאז עו י י י ו נ  ב) שי

י לתוספת קומה חדשה ותוספת קומה ו נ  ג) קביעת בי

רת 2 יח״ד חדשות, צי  מובלעת בחלל גג רעפים לשם י

ת מעלית; י י בנ  תוספת בניה להרחבת יח״ד בקומה בי ו

י לתוספת מעלית בחזית מזרחית; ה) קביעת ו נ  ד) קביעת בי

 תוספת שטחי בניה בהיקף של 434 מ״ר מהם 400 מ״ר

י ו י קו ו נ -34 מ״ר שטחי שירות; ו) שי ים ו  שטחים עיקרי

ת דו חי י בנין חדשים; ז) תוספת של 2 י ו ן וקביעת קו  הבני

ת מ-3 קומות ל-4 קומות + מו  דיור; ח) הגדלת מספר הקו

 קומה מובלעת בחלל גג רעפים מעל מפלס 0.00; ט) קביעת

ת בגין גדרות ראו  תנאים למתן היתר בניה; י) קביעת הו

 ומדרגות להריסה, ובגין פירוק סגירת מרפסות.

י לתכנית במ/ ו נ מית מסי 9793״, שי  (13) ״תכנית מיתאר מקו

 3456/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 שועפט, רחי שעפט, ממערב לדרך שועפאט, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 221.375—221.450 לבין קואורדינטות

 רוחב 635.825—635.900; גוש 30555, ח״ח 22.

ד שטח משטח נוף עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

רי פתוח ולדרך; וחד, לשטח ציבו  פתוח לאזור מגורים מי

י בניני מגורים חדשים בהתאם י להקמת שנ ו נ  ב) קביעת בי

י ובהתאם לקיים בשטח; ג) קביעת שטחי ו נ  לנספח הבי

ים בשטח ל-1,306 מ״ר מתוכם 1,087 מ״ר שטחים  בניה מרבי

ים בשטח; ה) קביעת י בנין מרבי ו  עיקריים; ד) קביעת קו

 מספר קומות מרבי: בבנין מסי 1 ל-3 קומות מעל קומת חניה

י ו נ ת בי ראו  ומחסנים ובבנין מסי 2 ל-2 קומות; ו) קביעת הו

ת ראו  וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הו

ת דו חי  בגין חניה פרטית בתחום החלקה; ח) קביעת מספר י

ר המרבי בשטח החלקה ל-10 יח״ד; ט) חלוקה חדשה. ו  הדי

ות י י לתכנ ו נ מית מסי 9949״, שי  (14) ״תכנית מיתאר מקו

 2952/א, 2952/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גילה,

 רחי שלמה דוגה 36, השטח שבין קואורדינטות רוחב

ן קואורדינטות אורך 218.800—218.840;  626.275—626.305 ובי

 גוש 28110, חלקה 21 במלואה.

ר ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ וחד; ב) קביעת בי חד לאזור מגורים 2 מי ו  מגורים 1 מי

ים בשטח כמפורט להלן: קביעת  לתוספות בניה בבנין הקי

י לתוספת בניה במפלס 0.00—, 3.00+, 6.00+ ובחלל נו  בי

ימת (9.00+); ג) הגדלת מספר  גג רעפים להגדלת דירה קי

מות המרבי מ-3 קומות ל-4 קומות מעל קומת מרתף;  הקו

י ופיתוח וקביעת תנאים למתן ו נ ת בי ראו  ד) קביעת הו

 היתר בניה בשטח.

ור ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ית י לבני ו נ וחד; ב) קביעת בי  למגורים 5 לאזור מגורים מי

רת צי  בנין בן 3 קומות מעל קומת מרתף חלקית לשם י

ים  5 יח״ד בהתאם לנספח מסי 1; ג) קביעת שטחי בניה מרבי

 לבנין 590.51 מ״ר מתוכם 459.1 מ״ר שטחים עיקריים;

 ד) הגדלת מספר קומות מרבי לבניה מ-2 קומות ל-3 קומות

י בנין חדשים ו  מעל קומת מרתף חלקית; ה) קביעת קו

ץ להעתקה או לשמירה; ת ע ראו  לבניה מוצעת; ו) קביעת הו

ם למתן היתר בניה. י ותנאי נו ת בי ראו  ז) קביעת הו

ות במ/ י י לתכנ ו נ  (9) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8315/א״, שי

 3492/א, 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי הר

ן אגסי 54, השטח שבין קואורדינטות רוחב  נוף, רחי שמעו

 632.185—632.230 לבין קואורדינטות אורך 217.035—217.100

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30265, ח״ח 96, 97; מגרש

 3 בהתאם לתכנית במ/3592/א.

י לתוספות ו נ ת בי ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

 בניה במפלס 2.91— בחזית המזרחית של הבנין לשם

י לתוספת ו נ ת בי ראו ימות; ב) קביעת הו  הרחבת יח״ד קי

 בניה במפלס 2.91— בשטחי המחסנים והפיכתם לשטחים

י ו נ ת בי ראו ים לשם הרחבת יח״ד קיימת; ג) קביעת הו  עיקרי

 לתוספות בניה ממפלס 2.91— ועד מפלס 11.64+ בחזית

מית של הבנין לשם הרחבת 2 יח״ד קיימות; ת והדרו י נ  הצפו

ים יה המרבי  ד) תוספת 317.50 מ״ר וקביעת שטחי הבנ

 בחלקה מ-2,773.80 מ״ר, 3,091.30 מ״ר מתוכם 2,923.30 מ״ר

י ובהתאם לקיים ו נ  שטחים עיקרים, בהתאם לנספח הבי

ם למתן היתרי י ותנאי ו נ ת בי ראו  בשטח; ה) קביעת הו

ים לתוספת הבניה י בנין מרבי ו  בניה בשטח; ו) קביעת קו

 כאמור.

י לתכנית 3136. ו נ  (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8730/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמות,

ץ 26, השטח שבין קואורדינטות אורך 218.325— נ  רח׳ מי

ן קואורדינטות רוחב 636.625—636.675; גוש  218.425 ובי

 30727, חלקה 14 במלואה.

ר מגורים ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ים וחד; ב) הגדלת שטחי בניה מרבי  1 לאזור מגורים 1 מי

ת מעל שי ימות; ג) תוספת קומה שי  בעבור הרחבת יח״ד קי

מות י מות מאושרות, בעבור הרחבת יח״ד קי י  5 קומות קי

ימת י להרחבת דירה קי ו נ  בקומה שמתחתיהן; ד) קביעת בי

; י ו נ י בנין חדשים לתוספות, בהתאם לנספח הבי ו  וקביעת קו

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה ו נ ת בי ראו  ה) קביעת הו

 בשטח.

ות י י לתכנ ו נ  (11) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9040/א״, שי

.5237 ,5/27/2 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמות,

 רח׳ יגאל 10, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.125—

ן קואורדינטות רוחב 635.215—635.285, על פי  219.175 ובי

 רשת ישראל החדשה; גוש 30723, ח״ח 6.

י ו נ ת התכנית: קביעת בי ת התכנית: א) מהו ראו  עיקרי הו

 לתוספות בניה במפלס 8.70+ (688.90), לשם הרחבת כל

י בעבור ו נ ר בקומה שמתחתיה; ב) קביעת בי ו ת הדי דו חי  י

ת בקומה 5.80+ (686.00) מו י ת הקי דו חי ור לכל הי  הרחבת די

 בקומה שמעליה המאושרת חלקית; ג) קביעת תוספת שטחי

י ו  בניה בהיקף של 235 מ״ר לשטחים עיקריים; ד) קביעת קו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3827 מי  ילקוט הפרסו



י בנין חדשים לתוספות ו  ולקיים בשטח; ג) קביעת קו

 הבניה, כאמור; ד) הגדלת מספר קומות מרבי מ-2 קומות

ים בשטח וקביעתם  ל-3 קומות; ה) הגדלת שטחי בניה מרבי

 ל-498.39 מ״ר, מתוכם 471.95 מ״ר שטחים עיקריים;

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה ו נ ת בי ראו  ו) קביעת הו

ת בגין גדר להריסה. ראו  בשטח; ז) קביעת הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 26.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמי 1098.

ות י י לתכנ ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6388/א״, שי

 5/53/8, 3398/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

ין 160, השטח שבין קואורדינטות אורך  זאב, רחי משה די

 222.680—222.750 לבין קואורדינטות רוחב 636.500—636.560;

 מגרש 513.4 בהתאם לתכנית 3398/ב, מגרש 85 בהתאם

 לתכנית 5/53/8.

מוש של חניה י שי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 מקורה במפלסים 12.65— ו-12.24— למחסנים, לשימוש

י בנין ו ; ב) קביעת קו י ו נ  חנות קיימת, בהתאם לנספח הבי

 חדשים לתוספת המחסנים, כאמור; ג) קביעת שטחי

ים לתוספת המחסנים, כאמור ל-133.04 מ״ר, יה המרבי  הבנ

י וקביעת ו נ ת בי ראו ם שטחי שירות; ד) קביעת הו י ו  המהו

צוע ת בגין בי ראו  תנאים להיתר בניה בשטח; ה) קביעת הו

 חניה.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 16.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5237, התשס״ד, עמי 333.

ות י י לתכנ ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7213/א״, שי

 5/22/2, 3907, 1978/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 נוה יעקב, רחי נוה יעקב 412, השטח שבין קואורדינטות

נטות רוחב 638.700—  אורך 223.300—223.375 לבין קואורדי

 638.800; גוש 30644, חלקה 19 במלואה.

ר ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד; ב) קביעת  מגורים 1 בן 3—4 קומות לאזור מגורים מי

י לתוספות בניה בכל קומות הבנין לשם הרחבת יח״ד ו נ  בי

ים י בנין מרבי ו ; ג) קביעת קו י ו נ ימות, בהתאם לנספח הבי  קי

ים יה המרבי  לתוספות הבניה, כאמור; ד) קביעת שטחי הבנ

ת ראו  לתוספות הבניה כאמור, ל-581.27 מ״ר; ה) קביעת הו

 בניה וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו) קביעת

ת בגין מבנים להריסה. ראו  הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמי 1099.

י לתכנית 62. ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7394״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

בות  מקור ברוך, חלק מדרך בשטח בלתי מוסדר, הרחו

 הטורים ויפו, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.925—

 220.050 לבין קואורדינטות רוחב 623.675—623.740;

 גוש 30076, חלקה 117 במלואה.

י תחנת הדלק והקמת מבנה ו נ ת התכנית: א) פי ראו  עיקרי הו

ד עו י י י ו נ  למטרת מסחר, משרדים ומגורים על ידי: א) שי

חד ולדרך; ב) קביעת ו ור מסחרי לאזור מסחרי מי  שטח מאז

י להקמת בנין חדש בשטח מגרש חדש מסי 1 בהתאם ו נ  בי

מות המרבי מ-3 קומות ; ג) הגדלת מספר הקו י ו נ  לנספח הבי

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי —02. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, מי  המקו

 טלי 6296811—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 2097, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 4246/א״, שי

 2097/א, 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רחביה,

ע כבית דו  רחי רמב״ן 21, פינת רחוב ארלוזורוב, השטח הי

 בונם — גוש 30026, חלקה 17 במלואה.

ור ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ש מו חד ולדרך; ב) קביעת השי ו  מגורים 2 לאזור מסחרי מי

י ו נ  המותר בשטח לבנק, בהתאם לקיים בשטח; ג) קביעת בי

) לשם הרחבת הבנק י  להרחבת קומת מרתף (בשטח מילו

ת בגין ראו ים בשטח, בהתאם לנספח בינוי; ד) קביעת הו  הקי

ו תי תו י ם בחז רי פו ם/שי צי פו צוע שי ן ובגין בי ר הבני מו  שי

; ה) קביעת י ו נ , בהתאם לנספח הבי  ובשטחו הפנימי

 תנאים למתן היתר בניה בשטח, ושלבים לביצוע הבניה;

ים לתוספת הבניה, כאמור; י בנין המרבי ו  ו) קביעת קו

ים בשטח מגרש חדש מסי 1  ז) קביעת שטחי הבניה המרבי

ם שי מו ם שי י ו  ל-891 מ״ר מתוכם 743.16 מ״ר שטחים המהו

ת מ-3 קומות ל-3 קומות מו  עיקריים; ח) הגדלת מספר הקו

 מעל קומת מרתף; ט) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור

ת בגין ראו ; י) קביעת הו ת לפיתוחו ולתחזוקתו ראו הו  ו

ץ לעקירה; ת בגין ע ראו  מבנים להריסה; יא) קביעת הו

 יב) חלוקה חדשה בהסכמה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 18.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5388, התשס״ה, עמי 2321.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6383״, שי

 2683/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גיאבל

 מוכבר, רחי גיבל מוכבר, השטח שבין קואורדינטות אורך

 173.700—173.725 לבין קואורדינטות רוחב 129.500—

.129.525 

ר מגורים ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י לתוספות בניה ו נ וחד; ב) קביעת בי  6 לאזור מגורים 4 מי

י לתוספת בניה בחזית המזרחית ו נ  כמפורט להלן: קביעת בי

ימת בנין;  של הבנין בקומת הקרקע לשם הרחבת יח״ד קי

ונה לשם תוספת יח״ד י לתוספת קומה עלי נו  קביעת בי

י ו נ ר לעיל בהתאם לנספח הבי  חדשה, בבנין. כל האמו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3828 ילקוט הפרסו



 1) בקומת קרקע — תוספת בניה והפיכת שטח חלל מחסנים

רת שתי יח״ד חדשות; 2) תוספת בניה צי יה לשם י חנ  ו

ימות; 3) תוספת קומה  בקומות אי לשם הרחבת יח״ד קי

רת שתי יח״ד חדשות; 4) תוספת תקרה על גג צי  בי לשם י

י לחדר מדרגות ושטח למיתקנים רת קירו צי  הבנין לשם י

י ו ר לעיל בהתאם לנספח הבנ ם לבנין. כל האמו  משותפי

י בנין חדשים לבניה ו  בהתאם לקיים שטח; ג) קביעת קו

ים בחלקה וקביעתם  כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה המרבי

-72 מ״ר ים ו  ל-964 מ״ר ומתוכם 892 מ״ר שטחים עיקרי

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  שטחי שירות; ה) קביעת הו

 למתן היתר בניה בשטח.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 17.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5276, התשס״ד, עמי 2046.

ות 3085 י י לתכנ ו נ  (9) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8523״, שי

 ו-4585.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

, י נ רו  א—שייח, שטח לא מוסדר במזרח תחום השיפוט העי

 השטח שבין קואורדינטות אורך 223.840—223.880 ובין

 קואורדינטות רוחב 630.875—630.920.

ר ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד עו י י י ו נ וחד; ב) שי חד לאזור מגורים מי ו  מגורים 5 מי

חד ולדרך לאזור ו ור משולב לאזור מגורים 5 מי  שטח מאז

י לבנין ו נ חד ולדרך; ג) קביעת בי ו  משולב לאזור מגורים מי

י בנין ו רת 7 יח״ד חדשות; ד) קביעת קו צי  בן 5 קומות לשם י

גובה ים לבנין כאמור; ה) קביעת מספר קומות מרבי ו  מרבי

ים בשטח יה המרבי  בניה מרבי לבנין; ו) קביעת שטחי הבנ

ת ל-1,855 מ״ר מהם 1,260 מ״ר שטחים עיקריים; י  התכנ

רי בבנין למגורים בקומת  ז) קביעת שטח לשימוש ציבו

ם שי מו ן (מפלס 6.24—); ח) קביעת השי  הקרקע של הבני

י וקביעת ו נ ת בי ראו ; ט) קביעת הו רי בו ם בשטח הצי  המותרי

ת בגין ראו  תנאים למתן היתר בניה בשטח; י) קביעת הו

ת בגין גדר, מבנה ומדרגות ראו  חניה פרטית; יא) קביעת הו

 להריסה.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 20.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5202, התשס״ג, עמי 3237.

י לתכנית 3137. ו נ  (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8590״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים,

זורוב 9, השטח שבין ת (טלביה), רחי ארלו ו  שכי קוממי

 קואורדינטות אורך 220.550—220.600 לבין קואורדינטות

 רוחב 631.160—631.210; גוש 30026, חלקה 54 במלואה.

ור מגורים ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם י י ו נ חד לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת הבי ו  2 מי

מות שאושרו בהיתר י במפלסי הקו ו נ  האלה בשטח: 1) שי

 מסי 49873; 2) חפירת קומת מחסנים תת-קרקעית במפלס

 6.29—; 3) תוספת בניה בקומות: חניה במפלס 3.91— קרקע,

ית 2 מקומות חניה י ת ורביעית; 4) בנ שי  ראשונה, שניה, שלי

 לטובת פרויקט ברחי רד״ק 17; 5) תוספת בריכת שחיה,

אה לגג בקומת מפלס צי ת וחדר מדרגות לי ו נ  חדר מכו

ר לעיל לשם הרחבת יח״ד ותוספת מקומות  14.45+, כל האמו

י בנין חדשים ו ; ג) קביעת קו י ו נ  חניה ובהתאם לנספח הבי

ים  לתוספות הבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי בניה מרבי

 ל-2,425.25 מ״ר מתוכם 1,474.57 מ״ר עיקרי ו-950.66 מ״ר

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  שטחי שירות; ה) קביעת הו

ת בגין גדרות ראו  למתן היתר בניה בשטח; ו) קביעת הו

ת דו חי ר מ-15 י ו ת הדי דו חי  להריסה; ז) הקטנת מספר י

3829 

ת מעל 4 קומות תת-קרקעיות; ד) קביעת ו לי  ל-10 קומות עי

ם המותרים בשטח מגרש חדש מסי 1 למסחר שי מו  השי

ים ו מגורים; ה) הגדלת שטחי הבניה המרבי א / ם ו  ומשרדי

 בשטח מגרש חדש מסי 1 וקביעתם ל-14,869 מ״ר מתוכם

י ו י בנין וקביעת קו ו י קו ו נ  9,262.5 מ״ר שטחים עיקריים; ו) שי

 בנין חדשים, לרבות קו בנין אפס; ז) קביעת שטח לקולונדה

ת לפיתוחו ולתחזוקתו; ראו הו  עם זיקת הנאה לציבור ו

ת למניעת מטרדים ראו הו ח ו י ופיתו ו נ ת בי ראו  ח) קביעת הו

נים וגדרות להריסה; ת בגין בני ראו  סביבתיים; ט) קביעת הו

ד חו ימת; יא) אי  י) הרחבת קטע של דרך מאושרת/קי

 וחלוקה מחדש.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 21.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5218, התשס״ג, עמי 3902.

ות 2668 י י לתכנ ו נ מית מסי 7408״, שי  (6) ״תכנית מיתאר מקו

 ועמ/9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ראס

אדי קאדום, השטח שבין אדי קדום, רחי ו  אל עמוד, ו

 קואורדינטות אורך 223.500—223.600 לבין קואורדינטות

 רוחב 630.250—630.300.

ד שטח משטח נוף עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י להקמת 4 ו נ וחד; ב) קביעת בי  פתוח לאזור מגורים מי

ני מגורים חדשים בני 3 קומות בהתאם לנספח מסי 1;  בני

ים לשטח; ד) קביעת מספר קומות י בנין מרבי ו  ג) קביעת קו

ים בשטח גובה בניה מרבי; ה) קביעת שטחי בניה מרבי  ו

ת ראו  ל-2,260 מ״ר למגורים ו-300 מ״ר למסחר; ו) קביעת הו

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת ו נ  בי

ית ת בגין חז ראו ת בגין חניה פרטית; ח) קביעת הו ראו  הו

ות ל-18; י המרבי ו נ ת הבי דו חי  מסחרית; ט) קביעת מספר י

ת ראו ת בגין מבנים להריסה; יא) קביעת הו ראו  י) קביעת הו

ם להעתקה. עצי ם לשימור ו  בדבר עצי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 24.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5367, התשס״ה, עמי 1604.

י לתכנית 3085. ו נ  (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7561״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי א-טור,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 223.900—223.950 לבין

 קואורדינטות רוחב 631.900—631.950.

ד שטח משטח מגורים עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ים יה המרבי  5 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת שטחי הבנ

 ל-391.78 מ״ר מתוכם 381.79 מ״ר שטחים עיקריים; ג) קביעת

רת 3 יח״ד עם צי ית בנין חדש בן 2 קומות לשם י י לבני ו נ  בי

ית מסחרית י בנין חדשים עם חז ו  שטח למסחר; ד) קביעת קו

 בהתאם לקיים בשטח; ה) קביעת מספר קומות מרבי

ו גדרות א / ת בגין מבנים ו ראו  ל-2 קומות; ו) קביעת הו

ית מסחרית; ח) קביעת ת בגין חז ראו  להריסה; ז) קביעת הו

 תנאים למתן היתר בניה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 3.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמי 957.

י לתכנית 3365. ו נ  (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7824״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 צפפה (אלדהרד), רחי בית צפפה, השטח שבין קואורדינטות

נטות רוחב 628.175—  אורך 218.600—218.675 ובין קואורדי

 628.225; גוש 30277, חלקה 29 במלואה.

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם האלה בשטח: י י ו נ  5 לאזור מגורים 2; ב) קביעת הבי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 דיור; ד) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 768 מ״ר

י ו נ -58 מ״ר שטחי שירות; ה) שי  מהם 710 מ״ר שטח עיקרי ו

צוע י בנין חדשים; ו) קביעת שלבי בי ו ן וקביעת קו י הבני ו  קו

 למימוש התכנית; ז) קביעת תנאים למתן היתר בניה;

ת בגין הריסת מבנה; 2) תוספת בניה ראו  ח) 1) קביעת הו

 בקומת קרקע ובקומת א, ב, ג, ד בצד הדרום מזרחי של

ן מערבי וכן בצד הדרום מערבי; 3) תוספת  הבנין, בצד הצפו

י חפירה מתחת למבנה הקיים; ד  בניה בקומת מרתף על י

 4) תוספת מרפסות מקורות וקביעת פתרון אחיד לסגירת

ן מזרחי.  המרפסות; 5) תוספת מעלית בצד הצפו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 7.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5369, התשס״ה, עמי 1701.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  91010, טלי 6290222—02, וכן במשרדי הועדה המקו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 6296811—02,

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 1721 ו-1721/א. י י לתכנ ו נ  מסי 8998/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

ן גדי 16, השטח שבין קואורדינטות אורך  תלפיות, רחי עי

 221.125—221.175 לבין קואורדינטות רוחב 628.880—628.925;

 גוש 30115, חלקה 39 במלואה.

ר ו ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י לתוספת נו  מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד; ב) קביעת בי

תו ימת באו דת דיור קי חי  בניה במפלס 6.00+, לשם הרחבת י

ה י ; ג) קביעת שטחי הבנ י ו נ  מפלס, הכל בהתאם לנספח הבי

י בנין ו צעת ל-99.75 מ״ר; ד) קביעת קו ים לתוספת המו  המרבי

ת בגין גדרות ראו צעת בשטח; ה) קביעת הו ים לבניה המו  מרבי

י וקביעת תנאים למתן היתר ו נ ת בי ראו  להריסה; ו) קביעת הו

 בניה בשטח.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 17.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1490.

ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה י  התכנ

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו ות, רחי שלומצי י  להתנגדו

מית עדה המקו  טלי 6290222—02, וכן במשרדי הו

 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  6296811—02, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר

 מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה בדבר הפקדת תכנית

נים ביום 24.12.2004  מיתאר מקומית מסי 8783, שפורסמה בעיתו

 ובילקוט הפרסומים 5361, התשס״ה, עמי 1184, וכי בהתאם

ן והבניה, התשכ״ה—1965, מופקדת ו  לסעיף 89 לחוק התכנ

רושלים ז י ת לתכנון ולבניה מחו י ז  במשרדי הועדה המחו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

דות; ח) הוספת קומה נוספת במפלס ת ל-9 יחי  מאושרו

ן ת לפי התכנו מות המאושרו  2.21+; ט) חישוב חדש של הקו

צע בתכנית.  המו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 26.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמי 1099.

י לתכנית 4566. ו נ  (11) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9071״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פת, רחי

 אברהם ארסט 3, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.075—

נטות רוחב 628.750 — 628.825;  219.150 לבין קואורדי

 גוש 30501, חלקה 4 במלואה.

ת התכנית: א) קביעת תוספת בניה בקומות: ראו  עיקרי הו

 קרקע, אי, בי, וגי לשם הרחבת יח״ד בהתאם לקיים בשטח;

י בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור; ו  ב) קביעת קו

ים בשטח וקביעתם  ג) הגדלת שטחי בניה מרבי

ם י וקביעת תנאי ו נ ת בי ראו  ל-2,119.80 מ״ר; ד) קביעת הו

 למתן היתר בניה בשטח.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 30.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3668.

י לתכנית 3092. ו נ  (12) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9482״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

ואנה, רחי שמואל בן עדיה, השטח שבין קואורדינטות  צו

 אורך 223.025—223.075 לבין קואורדינטות רוחב 632.500—

 632.575; גוש 29996, חלקות 161, 165 במלואן.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א שי ראו  עיקרי הו

ור מגורים 5 לאזור ד שטח מאז עו י י י ו נ  כמפורט להלן: 1) שי

ר מגורים 5 לשביל ו ד שטח מאז עו י י י ו נ  מגורים מיוחד; 2) שי

עד לדרך ו ר המי ו ד שטח מאז עו י י י ו נ  להולכי רגל; 3) שי

ם האלה בשטח: בנין 1 י י ו נ  לאזור מגורים 5; ב) קביעת הבי

י לתוספת קומה שלישית לשם תוספת יח״ד ו נ  — קביעת בי

 חדשה; הגדלת מספר יח״ד מ-4 יח״ד ל-5 יח״ד(חלקה 165);

 בנין 2 — הקמת בנין חדש בן 3 קומות עם שטח למסחר

רת 6 יח״ד חדשות (חלקה מסי 161); צי  בקומת קרקע לשם י

ים לבנין מסי 1 ל-1,021.17 מ״ר  ג) קביעת שטחי בנין מרבי

ים וקביעתם לבנין מסי  מתוכם 848.75 מ״ר שטחים עיקרי

 2 ל-1,388.30 מ״ר מתוכם 1,215.01 מ״ר שטחים עיקריים,

 הכל בהתאם לנספח מסי 1; ד) קביעת מספר קומות מרבי

י בנין ו  לבנין מסי 1 ובנין מסי 2 ל-3 קומות; ה) קביעת קו

ת ראו  חדשים לבניה חדשה ולתוספת בניה; ו) קביעת הו

ת בגין ראו ו גדרות להריסה; ז) קביעת הו א /  בגין מבנים ו

ם לשימור; ת בגין עצי ראו ית מסחרית; ח) קביעת הו  חז

 ט) קביעת זכות מעבר משותף לחלקות 161 ו-165; י) קביעת

 תנאים למתן היתר בניה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 29.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס״ה, עמי 674.

י לתכנית במ/ ו נ  (13) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9795״, שי

.4383 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

אל 16, השטח שבין קואורדינטות אורך ו  ישראל, רחי י

נטות רוחב 633.000—633.040, ן קואורדי  220.085—221.050 ובי

 קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30086,

 חלקה 244 במלואה.

ור מגורים 3 לאזור י מאז ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בעבור ו נ ת התכנית: קביעת בי וחד; ב) מהו  מגורים מי

י בעבור הרחבת ו נ ור לכל הבנין; ג) קביעת בי  הרחבת די

3830 



ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 26.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5361, התשס״ה, עמי 1188.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6290222—02, וכן במשרדי הועדה המקו

ן בה י ן רשאי לעי י י נ  מטה יהודה, טלי 9900888—02, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2005) ו  זי בסיון התשס״ה (14 בי

 רות יוסף

ת י ז עדה המחו ושבת ראש הו  י

ם רושלי ז י  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב—יפו

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
 וקביעת תנאים

־78 לחוק  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו

ן והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר ו  התכנ

 מקומית מסי תא/3334״ וקביעת תנאים.

 תחום התכנית: תל־אביב—יפו — גוש 6983, חלקה 19

 במלואה, ח״ח 25; גוש 6984, חלקות 1—12, 15, 22, 25 במלואן,

 ח״ח 85,80; גוש 6985, חלקות 6—21 במלואן, ח״ח 5,4; גוש 7063,

 חלקות 41—47, 64, 65 במלואן, ח״ח 40; גבולות התכנית: מתחם

נת שמעון: ממערב — דרך פנחס לבון, מדרום — גבולם  שכו

מי של גוש 7063, גוש 6984 עד גוש 6984 מגרש 56, לאורך  הדרו

 גבול המגרשים 28—31, 39—44, 53—56, לאורך גוש 7065, מגרש

מי של גוש 6985 עד לגבול מזרחי  105. לאורך הגבול הדרו

 של גוש 6985, חלקה 16, ממזרח — לאורך גבול של גוש 6985,

ן — רחי הקנאים,  חלקות 88, 97, 98, שצ״פ, חלקות 48—53, מצפו

ן עד רחי נס הרים, צפונה לגבול מגרש 17 גוש ו  רחי אסירי צי

ון מערב לאורך רחי גבעת כח עד רחי ו  6984, עד רחי עמיקם לכי

י של גוש 6984 לאורך כביש 3377. נ  מבקיעים וגבולו הצפו

ם המוצעים: קידום תכנית, בשכונת קרית שלום, י י ו נ  השי

ם לעיל תוך טיפול ארי רים המתו ו  שתאפשר פיתוח והסדרת האז

ם או תי ת במקום על ידי: א) הסדרה ו מו י ת הקי ו  ופתרון הבעי

ות החלות במקום (בית יצקר); י ים בשטח לתכנ  בין המצב הקי

ם למגורים בשכונת עדי ו רת תכנון משופר בשטחים המי צי  ב) י

ת המוקנות ו י ו כ די הסדרת הפרצלציה, הטמעת הז ן על י  שמעו

נה ופיתוח דרכים, ם לאופי השכו י המתאי נו  לסוגיהן, פיתוח בי

ים אחרים במידה ונדרשים, ותוספות רי בו ת ושטחים צי ו י  חנ

ם  בניה לפי הענין; ג) הסדרת השטח למבני ציבור בו נמצאי

ח תו ל והפי דו ת הגי ו י ים בשטח, תחז  בתי הספר לפי המצב הקי

 של בית הספר בעתיד, הסדרת דרכי גישה וחניה נוחים למוסד

ם; ד) פיתוח השטחים קי ותי  על פי הנדרש והמשכה של שדי הו

ן למצב נות התכנו ו חים תוך התאמה לכו ם הפתו י י ר בו  הצי

ם ר הנמצאי בו ני הסביבה הטבעית ולמבני הצי ים, לנתו  הקי

פיתוחם בפועל כשדרה מרכזית בשכונה.  סמוך ו

א היתרי בניה על צי ה ניתן להו הי  תנאים לפי סעיף 78: י

ן ת התקפה ובתנאי שלא יסתרו את מגמות התכנו י  פי התכנ

 החדש.

ים.  תוקף התנאים: לשנתי

ם ״תכנית רושלי מית לתכנון ולבניה י עדה המקו  ובמשרדי הו

ות 2422, 2422/א. י י לתכנ ו נ  מיתאר מקומית מסי 8783״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, בחלקה

נת נחלת שבעה, כיכר בית הדפוס, השטח  המערבי של שכו

ן קואורדינטות  שבין קואורדינטות אורך 220.825—220.875 ובי

 רוחב 631.950—632.000; גוש 30049, חלקה 7 במלואה.

ור מסחרי ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י ו נ חד לשטח למיתקן הנדסי (תחנת שנאים); ב) קביעת בי ו  מי

י בנין חדשים לתוספת הבניה ו  לתוספת בניה; ג) קביעת קו

 כאמור; ד) קביעת מספר קומות מרבי לבנין ל-4 קומות ומעליהן

ים יה המרבי יה ומרתף; ה) הגדלת שטחי הבנ ת גג בנו י  עלי

י ו נ ת בי ראו  ל-1,844 מ״ר מהן 1,432 מ״ר שטח עיקרי; ו) קביעת הו

ת ראו ת כוללת הו י  וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח; ז) התכנ

ם המותרים בקומות מרתף שי מו ד וחלוקה מחדש; ח) השי חו  לאי

ם בקומות מעל: ם המותרי שי מו  וקרקע: מסחרי/מחסנים; השי

רים.  משרדים/מגו

ת ין בתכנית בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי —02. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, מי  המקו

 טלי 6296811—02.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

/4, מי/200, מי/במ/843. ות משי י י לתכנ ו נ  מסי מי/843/ב״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שורש,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 205.840—206.320 לבין

 קואורדינטות רוחב 633.720—634.240; גוש 29700, חלקות

 5, 6 במלואן; גוש 29701, חלקה 2 במלואה, ח״ח 1, 3;

 גוש 29702, ח״ח 1; גוש 29706, ח״ח 2, 9, 10, 14, 16.

י ו נ ב תוך שי שו י ת התכנית: א) הגדלת הי ראו  עיקרי הו

וחד, למבני ציבור, ור חקלאי לאזור מגורים א מי ד שטח מאז עו י  י

ת בניה ראו  לשטח פרטי פתוח ודרכים חדשות; ב) קביעת הו

ת בתחומי אזור מגורים א, הוספת 42 יח״ד על גבי 80  חדשו

ת בתחום אזור מגורים דו חי -80 י ת באזור מגורים א ו מו י  יח״ד קי

ד ממבני ציבור לדרך עו י י י ו נ  ב, לפי תכנית מי/במ/843; ג) שי

ד משטח מגורים אי לשטח לבניני ציבור; עו י י י ו נ  חדשה; ד) שי

ת וקביעת שבילים להולכי רגל ודרכי ת דרכים חדשו י י ו ו ת  ה) ה

ת קיימות; ו י חנ רום והצלה והרחבת דרכים ו  גישה לרכב חי

י חלוקת מגרשים בתחום אזור מגורים אי והעברת מגרש ו נ  ו) שי

 58 למגרש 273; ז) קביעת שטח למיתקנים הנדסיים; ח) קביעת

ת למתן היתר בניה. ראו  הו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3831 מי  ילקוט הפרסו



 ח״ח 192, 598, 595; גוש 6624, חלקית 286-281, 288, 290,

,554-550 ,525 ,524 ,522 ,512 ,510 ,508-504 ,502 ,500 ,298-292 

,594 ,595 ,590-571 ,569-567 ,565-560 ,558 ,556-542 ,540-556 

,446-445 ,459 ,458 ,455 ,454 ,452 ,450 ,429 ,419-407 ,405-401 

,488-486 ,485-480 ,475 ,466 ,465 ,465-460 ,455-450 ,448 

550 ,548-546 ,544-541 ,559-557 ,525 ,521 ,505 ,504 ,499-495 

 במלואן, ח״ח 440, 442, 447, 569; גבולות התכנית: בשכ׳ רמות

 צהלה: בצפון - רח׳ צה״ל, בדרום - רח׳ דבורה הנביאה, במזרח

- החלקות לאורך רח׳ שוהם, במערב - רח׳ רוממה; בשכ׳

 רביבים: בצפון - רח׳ דבורה הנביאה, בדרום - החלקות לאורך

דה הו ז - רח׳ י ם הז י י - רח׳ חי ז  רח׳ טבנקין עד פינת רח׳ אשכנ

 וולמן ורח׳ תירוש.

ת בניה בשכונת ו י כו ת התכנית: תוספת ז ראו  עיקרי הו

נת רביבים בשטח תכנית מפורטת מס׳ 261  רמות צהלה ובשכו

ת ו י כו זאת על ידי: א) התרת ז R) ו  (תכנית מנדטורית מס׳ 252-

II בניה של 29% בקומה סך הכל 58% ב־2 קומות לאזור מגורים 

י בהתאם לכך של תכנית מפורטת ו נ  שבתכנית הראשית; ב) שי

ום  261 אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 50, בי

.17.8.1949 

נות ביום תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 9.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5565, התשס״ה, עמ׳ 1492.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ו 67012, פ י - ב י ב א ־ ל ז תל אביב, דרך בגין 125, ת  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טל׳ 05-7652588, וכן במשרדי הועדה המקו

, טל׳ 5217162 - 05, וכל פו י ב- ן 68, תל־אבי ו רי  תל אביב, שד׳ בןגו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ר ו ז א - ה ד ו ה י ־ ר ו  מרחב תכנון מקומי א

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית מאא/75. ו נ  מס׳ מאא/227״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור - גוש 6807,

ן - רח׳ שפירא,  חלקה 4 במלואה; גבולות התכנית: מצפו

 מדרום - בנין מגורים בן 8 קומות (חלקה 5 בגוש 6807), ממערב

- בנין מגורים בן 8 קומות (חלקה 2 בגוש 6807), ממזרח -

 רח׳ בן גוריון.

ת התכנית: א) תוספת של 660 מ״ר שטח עיקרי ראו  עיקרי הו

עדת למסחר ו רות על־קרקעי, לחלקה 4 המי  ו־200 מ״ר שטחי שי

ת בדבר ראו ית ראשית); ב) קביעת הו  (מגרש מס׳ 269 מתכנ

ת מותרות בתחום ו י בנין, גובה הבנין ותכלי ו ת בניה, קו ו י כו  ז

ת בינוי; ד) סך הכל שטחים בעבור ו חי  התכנית; ג) קביעת הנ

 מרכז מסחרי; סך כל שטח עיקרי מעל פני הקרקע 900 מ״ר, סך

רות רות מעל פני הקרקע 200 מ״ר, סך כל שטח שי  כל שטח שי

 לפני הקרקע 60 מ״ר.

נות ביום תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 24.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5514, התשס״ד, עמ׳ 5400.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ו פ י - ב י ב א ־ ל ז תל אביב, דרך בגין 125, ת  לתכנון ולבניה מחו

מית  67012, טל׳ 05-7652588, וכן במשרדי הועדה המקו

, רח׳ ההגנה 100, אור יהודה, ר ו אז דה- הו י ־ ר  לתכנון ולבניה או

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טל׳ 05-5588108, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ז תל אביב ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

 ולבניה תל-אביב—יפו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

ות תא/1043, תא/221, תא/536, תא10, י י לתכנ ו נ  תא/3255״, שי

 תא/2749, תא/1043/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 אזור תעסוקה בצרון — גוש 6150, חלקות 517—519, 522, 654,

 715, 716, 802 במלואן, ח״ח 3, 10, 31, 412, 520, 521, 719, 810;

 גוש 7094, חלקות 34, 36, 38—44, 51, 53, 54, 57, 65, 66, 69, 71,

 96—99, 104, 107—112 במלואן, ח״ח 4, 13, 14, 17, 18, 24, 27, 32,

 33, 100—103; גוש 7095, חלקות 2, 3, 11, 15, 24, 27, 28, 30, 31,

 33—35, 39, 40, 42—51 במלואן, ח״ח 1, 32, 36; גוש 7096, חלקות

,56—54 ,50 ,37 ,36 ,33—28 ,25 ,24 ,20 ,19 ,17 ,15 ,14 ,11 ,8—4 

 62—64, 68—70 במלואן, ח״ח 1, 49, 52, 57—60; גבולות התכנית:

 בצפון — דרך השלום, במערב — יגאל אלון, במזרח — שדי

 ההשכלה, בדרום — רחי עמינדב.

ה ביצרון ת אזור התעשי ת התכנית: התחדשו ראו  עיקרי הו

ה נקיה ומשרדים, כתו לאזור תעסוקה המשלב תעשי הפי  ו

ם פתוחים, כל י רי בו  מגורים, מסחר, מוסדות ציבור ושטחים צי

ת וקביעת דרכים חדשות; מו י  זאת על ידי: א) הרחבת דרכים קי

ת בניה לשטחי ציבור; ראו הו ת ו ו י כו  ב) קביעת מגרשים, ז

ם בהם; שי מו השי ר ו ם לציבו חי  ג) קביעת מערך השטחים הפתו

ים מתחת נ ו י ית חנ י  ד) הרחבת פארק שדי ההשכלה; ה) התרת בנ

י בנין; ז) מתן ו קו  לכבישים ולשצ״פ; ו) קביעת זיקות הנאה ו

ם שי מו ת בכל הנוגע לפיתוח נוף וסביבה; ח) הרחבת השי ו חי  הנ

ת ראו הו ת הראשית; ט) קביעת מגבלות ו י ם על פי התכנ  המותרי

ת הסביבה. כו  למניעת מטרדים ולשמירה על אי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 7632588—03. העתק ההתנגדו

ן 68, ו מית לתכנון ולבניה תל אביב, שדי בן גורי  המקו

, טלי 5217162—03.  תל-אביב—יפו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 תכנית מיתאר מקומית תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מפורטת שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית תא/261. ו נ  מסי תא/3408״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 שכי רמות צהלה ושכי רביבים — גוש 6623, חלקות 157, 158,

,241 ,239—229 ,223—196 ,173 ,172 ,170 ,169 ,167—163 ,161 ,160 

,383 ,327—320 ,318 ,316 ,302—295 ,291—288 ,278 ,275—243 

,709 ,708 ,702—693 ,685—682 ,680 ,678 ,408—401 ,393 ,386 ,384 

 712, 713, 720—722, 729, 730, 747, 818—821, 828, 862 במלואן,

3832 



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבולות שטח שיפוט

 הרצליה.

ת התכנית: א) ביטול תכנית הר/2000/ב; ראו  עיקרי הו

ת להקמת בריכות שחיה פרטיות במגרשי ראו  ב) קביעת הו

 מגורים.

דעה על  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/2083/מח״, שהו

ום 13.10.2004 ובילקוט ם בי י נ תו  דבר הפקדתה פורסמה בעי

ות הר/ י י לתכנ ו נ  הפרסומים 5343, התשס״ה, עמי 434, שי

 1224/א, הר/253/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רחי ההגנה

 פינת רחי יגאל אלון — גוש 6536, חלקה 880 במלואה.

ר מגורים אי ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת בניה, הוספת 2 ו י כו  לאזור מגורים אי מיוחד; ב) קביעת ז

י בדבר טיפוסי הדירות; ו נ שי ת דיור, תוספת קומה ו דו חי  י

י בנין. ו י קו ו נ  ג) שי

ת נמצאות במשרדי ועדת משנה בי רו ת האמו ו י  התכנ

ות, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012, טלי 7632588— י  להתנגדו

מית לתכנון ולבניה הרצליה,  03, וכן במשרדי הועדה המקו

ן רשאי י י נ  רחי סוקולוב 22, הרצליה, טלי 9591545—09, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ז תל אביב ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  ולבניה חולון מופקדות תכנ

ות י י לתכנ ו נ מית מסי ח/483/א״, שי  (1) ״תכנית מיתאר מקו

 ח/1, ח/4/1, ח/4/1/ד, ח/8/1, ח/138, ח/138/א, ח/18, ח/

 15/1, ח/10/1/א, ח/483.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רחי קפלן 2,

ן עממי — גוש 7165, חלקה 45 במלואה.  שיכו

ת דו חי ת התכנית: א) אפשרות להרחבת 24 י ראו  עיקרי הו

ור ת די דו חי מות לשיפור דיור באופן הבא: 6 י י ור קי  די

 בקומת הקרקע מ-62 מ״ר ל-80.5 מ״ר, שטח עיקרי,

ר 18 במספר ו ת הדי דו חי ת (ממ״ד). שאר י רו  7.5 מ״ר שטח שי

ת רו  מ-62 מ״ר ל-84 מ״ר, שטח עיקרי, 7.5 מ״ר שטח שי

ה הי ר י ו ת הדי דו חי  (ממ״ד); ב) סך כל השטח להרחבת י

רות 180 מ״ר;  24 יח״ד: שטח עיקרי 507 מ״ר, שטח שי

י בהתאם לכך את ו נ  ג) קביעת המחסן להריסה; ד) שי

ת הראשית. י ת התכנ ראו  הו

ות ח/1, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ח/541״, שי

 ח/4/1, ח/4/1/ד, ח/7/1, ח/8/1, ח/15/1, ח/10/1/א, ח/

 14/1/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, רחי לאון

 בלום 1 — גוש 7172, חלקה 72 במלואה; גבולות התכנית:

ן — רחי כפר גלעדי, מדרום — גוש 7172, חלקה 73,  מצפו

 ממזרח — גוש 7172, חלקה 89, ממערב — רחי לאון בלום.

ת התכנית: תוספת 50 מ״ר שטח עיקרי בסגירת ראו  עיקרי הו

ימת בקומה אי, ללא  קומת קרקע מפולשת להגדלת דירה קי

י בהתאם לכך את ו נ שי י במספר יח״ד המאושרות, ו ו נ  שי

ור מגורים גי לאזור מגורים מיוחד. ד החלקה מאז עו י  י

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות בב/105/א, בב/105/ב. י י לתכנ ו נ  מסי בב/105/ס/2״, שי

ת זו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק — תכני

מי בני ברק. ן המקו  תחול על כל מרחב התכנו

ת חדשות בדבר ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

די זאת על י ם וחדשים, ו מי י  הקמת סוכות במבני מגורים קי

ת סעיף 37(ג) בתכנית המיתאר בב/105/ב ראו  ביטול חלק מהו

 (מהמילים ״אך סוכה אחת״ ועד סוף הסעיף) ולרבות: 1) קביעת

 שטח הסוכה המרבי המותר לכל דירה; 2) קביעת תנאים למתן

 היתר.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 16.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2011.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו  טלי 7632588—03, וכן במשרדי הו

 ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, טלי 5776579—03,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות הר/253/א, הר/1842, הר/1711. י י לתכנ ו נ  מסי הר/2078״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, המשך

י — גוש 6590, ח״ח 4, 6—9, 12, 13, 18, 19, 52, 53, אד ו  כביש הו

 88, 106; גוש 6591, חלקות 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 20—30

 במלואן, ח״ח 19.

ד משטח חקלאי עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת לביצוע דרך; ראו  ושטח לתכנון בעתיד לדרך; ב) קביעת הו

ד וחלוקה מחדש. חו  ג) קביעת אזור לאי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 4.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5283, התשס״ד, עמי 2358.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  67012, טלי 7632588—03, וכן במשרדי הועדה המקו

 ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה, טלי 9591545—09,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר דחיית תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ית תכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר דחי

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/2000/ב/1״, שהודעה על

ום 24.6.2004 ובילקוט נים בי  דבר הפקדתה פורסמה בעיתו

י לתכנית הר/ ו נ  הפרסומים 5308, התשס״ד, עמי 3251, שי

 2000/ב.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3833 מי  ילקוט הפרסו



ת ביום ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 10.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5308, התשס״ד, עמי 3251.

ת לתכנון י ז ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,  ולבניה מחו

מית לתכנון  טלי 7632588—03, וכן במשרדי הועדה המקו

 ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טלי 6753515—03, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ני 2005) ו יר התשס״ה (8 בי  א׳ באי

ן  גילה אורו

ת י ז עדה המחו ושבת ראש הו  י

ב ז תל אבי  לתכנון ולבניה מחו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 7632588—03. העתק ההתנגדו

יצמן 58, חולון, מית לתכנון ולבניה חולון, רחי ו  המקו

 טלי 5027222—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה מי ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  חיפה מופקדות תכנ

ות חפ/ י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי חפ/1510/א״, שי

 1400/גב, חפ/229/י, חפ/1510, חפ/1400, חפ/229.

ת י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, התכנ

ז מדרום ו די רחוב שחם מצפון, רחוב האג  תחומה על י

נית ממערב — גוש 11196, ח״ח 104. זה צפו נת אחו  ושכו

ת התכנית: א) ביטול דרך מסי 4, רחי 2632 ראו  עיקרי הו

וג דרך ו י סי ו נ  בהתאם לתכנית מאושרת חפ/1510; ב) שי

 בהתאם לתכנית מאושרת חפ/1510, בחלקו לשטח מגורים

רי פתוח באופן שבו סך כל חד ובחלקו לשטח ציבו ו  אי מי

ם בתכנית לא יפחתו מסך כל השטחים י י ר בו  השטחים הצי

ות י כו ם בתכנית חפ/1510 המאושרת; ג) תגבור ז י י ר בו  הצי

ת בניה במגרש ראו ור וקביעת הו ת די דו חי  בניה, תוספת י

.3002 

י לתכנית חפ/במ/ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי חפ/1746/ח״, שי

 1746/ה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכי רמת

 אלון דרום — גוש 11196, ח״ח 74, 104; גוש 11197, חלקות

 72—77, 80, 112, 114, 116, 118 במלואן, ח״ח 104, 106, 110;

 גוש 11880, ח״ח 32, 55; מגרש 2021.

ת התכנית: הגדלת שטח בניה עיקרי ראו  עיקרי הו

י ו נ  ב-4,500 מ״ר נוסף על 16,200 מ״ר המאושרים, ללא שי

גבולות המגרש. ור, גובה הבניה ו ת הדי דו חי  במספר י

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה, טלי 8356807—04.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ח/1, ח/2/1, ח/4/1, ח/4/1/ד, י י לתכנ ו נ  מסי ח/532״, שי

 ח/7/1, ח/8/1, תגפ/275, ח/277, ח/15/1, ח/10/1/א, ח/מק/74.

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שכי נ

 ארזים, רחי יחזקאל 24 — גוש 6019, ח״ח 156; גבולות התכנית:

 מצפון — רחי יחזקאל, מדרום — חלקה 390, במערב — ח״ח 156,

 במזרח — רחי בצלאל.

ת התכנית: א) ביטול חלק מההפקעה להרחבת ראו  עיקרי הו

תו חלק מההפקעה לחלקה  דרך — רחוב בצלאל; ב) החזרת או

ד מגורים אי; ג) הסדרת השטח לבניה עו י  המקורית, מסי 156, בי

י ו ת כדלקמן: קו ת הראשי י י התכנ ו נ די שי י הבנין על י ו  שבין קו

ית צד (ח/מק/74). ה 3 מי במקום 0 מי חז הי  בנין לדרום י

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 29.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס״ה, עמי 676.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 7632588—03, וכן במשרדי הו

ן רשאי י י נ יצמן 58, חולון, טלי 5027222—03, וכל מעו  חולון, רחי ו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות רג/מק/1214, רג/939. י י לתכנ ו נ  רג/1/1214״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן — גוש 6158,

 חלקות 653, 654, 663—665; גבולות התכנית: מצפון — שדי

 ירושלים, מדרום — רחי עטרות, ממזרח — חלקות 655, 662 בגוש

 6158, ממערב — רחי בן גוריון.

י במגדל גלפר הנמצא בפינה נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

ון ברמת רושלים דרך בן גורי ת מזרחית של צומת שדי י מי  הדרו

ם רות המשמשי : המרת 200 מ״ר שטחי שי י ו נ ת השי  גן. מהו

ים, רי  לאחסנה והפיכתם לשטח עיקרי לשימוש משרדים ציבו

זאת גי בקומת מרתף מסי 1 במגדל גלפר, ו  לשירות הפסיכולו

ים. יה הכולל, גובה או היקף המבנה הקי י בשטח הבנ ו נ  ללא שי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3834 ילקוט הפרסו



ב שו י ים של הי מי ם המקו תי רו  מוקדי פיתוח; ה) פיתוח השי

ת כו בו במרחב המטרופולין של חיפה; ו) שיפור אי לו  ושי

ר משאבים טבעיים;  הסביבה (הבנויה והטבעית) תוך שימו

ב לפארק הכרמל; ח) קביעת שו י ן בין הי ר יחסי הגומלי  ז) שיפו

. די ות לתכנון ופיתוח עתי ת פרוגרמתי ו חי  הנ

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה רכס הכרמל, שדי אבא חושי 10, עספיא, טלי 8399382—

.04 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ולבניה מי ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ש/1180״, שי  שומרו

 ש/445.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב, רחי

ן 67 — גוש 11298, חלקה 9 במלואה. ו  שבי צי

דת דיור, תוספת שטחי חי ת התכנית: תוספת י ראו  עיקרי הו

י בנין לצורך הסדרת בניה קיימת. ו  בניה והקטנת קו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950, טלי 6305522—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ש/22, מק/ש/22/יא. י י לתכנ ו נ  ש/22/יט״, שי

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב, שכי נ

 הברון — גוש 11294, חלקות 6, 8, 10, 14 במלואן, ח״ח 5, 7, 9, 11;

 גוש 11295, ח״ח 42; גוש 11319, ח״ח 90.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ק/369, ק/284/ב, ק/373, ק/130. י י לתכנ ו נ  מסי ק/408״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מוצקין,

ן — גוש 10420, ח״ח 2, 4, 6;  מחנה כורדני, צפון קרית מוצקי

 גוש 10421, חלקות 5, 13 במלואן, ח״ח 11, 12, 27, 32, 64, 65, 89, 92;

 גוש 10423, חלקות 1, 2 במלואן, ח״ח 3, 15, 34, 41, 49—51;

 גוש 10426, ח״ח 3, 333, 344, 348, 353.

נת מגורים, כולל ת התכנית: א) הקמת שכו ראו  עיקרי הו

ה בשטח ור תעשי  שטחים לצורכי ציבור, מרכז תחבורה ואז

די עו י ת בניה לי ו י כו ז ת ו ראו  מחנה צבאי כורדני; ב) קביעת הו

י ו נ ם בתכנית; ג) קביעת עקרונות לטיפול/פי צעי  הקרקע המו

והמים. ם המז  הקרקע והמי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 13.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5120, התשס״ג, עמי 213.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04,  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה קריות, רחי עדה המקו  וכן במשרדי הו

ן 26114, טלי 8715291—04, וכל  הגדוד העברי 4, קרית מוצקי

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

 רכס הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי עד/300״,

ות ג/400, ג/605. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דאלית אל כרמל

 עספיא, דאלית אל כרמל — גושים 11506—11509, 11519—11524,

 11526, 11527 בשלמותם; גוש 11501, ח״ח 43, 44, 87; גוש 11502,

 חלקות 45,40,31,30 במלואן, ח״ח 5—7, 10,9, 21,12—47,41,23,

 56; גוש 11505, חלקות 10—15,13—50,17 במלואן, ח״ח 51,14,9,

 52; גוש 11510, חלקות 2, 5—29, 52 במלואן; גוש 11511, חלקות

 1—4, 9—28, 37, 43—45, 66—70, 73—92 במלואן, ח״ח 36, 94, 95;

 גוש 11514, חלקות 15—18, 21—23, 26—43, 50—53, 55 במלואן,

 ח״ח 2, 14, 19, 20, 48, 49; גוש 17134, חלקה 1 במלואה, ח״ח 42;

 גוש 17158, ח״ח 30.

ת התכנית: א) הנחיה להמשך פיתוח השטחים ראו  עיקרי הו

ם תי רו ים, השי ת החי כו ם ביישוב, תוך שיפור אי י י ו  הבנ

ת ו נ ר שטחים לפיתוח שכו תו ת; ב) אי ו ם והתשתי י י ר בו  הצי

נית נו ת נמוכה—בי פו ות באיכות גבוהה ובצפי נ כנ  מגורים מתו

י של דאלית אל ז פי הדרו ת פיתוחם; ג) טיפוח האו י חי הנ  ו

ים; ד) פיתוח הבסיס י ז ם הדרו בי שו י ותה בקרב הי י  כרמל ומרכז

רת צי י ם ו י ו היחסי תי ו נ ו תר ל י צו י ב תוך נ שו י  הכלכלי של הי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3835 מי  ילקוט הפרסו



י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי הר/20/9/600/א/18״, שי

 הר/במ/20/9/600/א.

ד השרון, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

 חבצלת — גוש 6453, חלקה 240 במלואה; מגרש 116, חלקה

 ישנה 7.

ים ת התכנית: א) תוספת שטחים עיקרי ראו  עיקרי הו

 למגורים מעל מפלס פני הקרקע בסך 140 מ״ר; ב) תוספת

רות מעל מפלס פני הקרקע בסך 110 מ״ר בעבור  שטחי שי

ת בקומת הכניסה ירי הבי  מבואת כניסה משותפת לדי

 וקומת עמודים.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי הר/17/19/1000״, שי

 הר/במ/600.

ד השרון, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

ם י נ ן ורחי הראשו בות דרך השרו ם פינת הרחו י נ  הראשו

 — גוש 6456, חלקות 165, 166 במלואן.

ר דרך מסי ת התכנית: 1) הקלה בקו בנין מצי ראו  עיקרי הו

ת תמ״א 3 כמפורט להלן: א) 22 מטר ראו  402 על פי הו

נה של מרתף ו ר הדרך (7 מטר מהשפה) לקומה עלי  מצי

 חניה בשטח פרטי פתוח (עם זיקת הנאה לציבור); ב) 15

ר הדרך (0 מטר מהשפה) לשאר מרתפי חניה  מטר מצי

ר הדרך (6 מטר מהשפה)  בשטח פרטי פתוח; ג) 21 מטר מצי

ר הדרך  לקולונדה בשטח פרטי פתוח; ד) 25 מטר מצי

 (10 מטר מהשפה) לבנין באזור מעורב (מסחר ומגורים);

י קרקע ל: א) אזור מעורב: מגורים, מסחר ד עו י  2) קביעת י

 ומשרדים, סך הכל 40 יח״ד; ב) שטחים לדרכים; ג) שטח

ת בדבר הפקעה; 4) קביעת ראו  פרטי פתוח; 3) קביעת הו

ת בדבר ראו ד וחלוקה; 5) קביעת הו חו ת בדבר אי ראו  הו

ת לתחבורה וחניה; ראו ; 6) קביעת הו י ו נ ב הבי צו עי י ו ו נ  בי

ת בדבר מערכות תשתית; 8) קביעת ראו  7) קביעת הו

נות אקוסטיים; 9) קביעת תנאים ת בדבר פתרו ראו  הו

ת בדבר שלבי ביצוע; ראו  למתן היתרי בניה; 10) קביעת הו

ם חורגים. שי מו ת בדבר שי ראו  11) קביעת הו

י לתכנית 116. ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי הר/1309״, שי

ד השרון, בין  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

ם וזיבוטינסקי — גוש 6443, חלקה 22 י בות הגנ  הרחו

 במלואה.

ת התכנית: א) תכנית חלוקה בהסכמת ראו  עיקרי הו

י נ רו ד קרקע באזור פיתוח עי עו י י י ו נ  הבעלים; ב) שי

ת דו חי דים האלה: 1) אזור מגורים ב — סך הכל 94 י עו י  לי

רי פתוח; 3) שטח לבניני ציבור; 4) דרכים  דיור; 2) שטח ציבו

ות בניה בכל י כו ת בדבר ז ראו  ודרך משולבת; ג) קביעת הו

ור בכל מגרש, ת די דו חי ורי התכנית, לרבות מספר י  אז

יה המותרים. י הבנ ז אחו י בנין ו ו  מספר קומות, קו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז עדה המחו נים למשרדי הו תו  בין הפרסומים בעי

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

ת מי מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ן 45105, ד השרו ד השרון, רחי בני ברית 7, הו  לתכנון ולבניה הו

 טלי 7759666—09.

נאות ור מלו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

נופש לאזור מגורים אי, אזור מגורים גי, לדרך משולבת ולשצ״פ;  ו

ד משפ״פ לאזור מגורים אי ולדרך משולבת; עו י י י ו נ  ב) שי

ם; מושי ות ושי ות בניה, תכלי י כו ת בניה, ז ראו  ג) קביעת הו

ד וחלוקה לפי פרק גי, סימן זי לחוק בהסכמת הבעלים, חו  ד) אי

ו כלול באיחוד וחלוקה. נ  למעט מגרש 1ס שאי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 6.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5143, התשס״ג, עמי 1031.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04,  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה שומרון,  וכן במשרדי הועדה המקו

ן בה י ן רשאי לעי י י נ  זכרון יעקב 30950, טלי 6305522—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ני 2004) ו ״ד בסיון התשס״ה (21 בי  י

 יגאל שחר

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ז חיפה  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז המרכז

ן ד השרו  מרחב תכנון מקומי הו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ד השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי  ולבניה הו

י לתכנית הר/11/485/א. ו נ  הר/11/485/ב״, שי

ד השרון,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

 רמת הדר, הרחובות צלמון, זמיר, זיבוטינסקי ורחי ההדסים

 ממערב — גוש 6445, חלקה 36 במלואה.

ד 6 מגרשים לפי תכנית חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ות הבניה י כו  הר/11/485/א ל-3 מגרשים בלבד; ב) הגדלת ז

ת דו חי ת דיור, הקמת 20 י דו חי ; ג) תוספת של 8 י י ו נ  וקביעת הבי

ור סך הכל.  די

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

ת מי מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ן 45105, ד השרו ד השרון, רחי בני ברית 7, הו  לתכנון ולבניה הו

 טלי 7759666—09.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן ד השרו  מרחב תכנון מקומי הו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י ן מופקדות תכנ ד השרו  הו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3836 ילקוט הפרסו



ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז נים למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  טלי 9788444 — 08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה 40400, טלי  הועדה המקו

.09—7992808 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

ות אלה: י  טירה מופקדות תכנ

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי טר/1/2159״, שי

 ממ/1/920, טר/2159.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה — גוש 7781,

 ח״ח 62.

ת התכנית: א) קביעת מספר קומות בהתאם ראו  עיקרי הו

י בנין בהתאם לקיים; ג) קביעת ו  לקיים; ב) קביעת קו

ד עו י י י ו נ  בית עלמין פרטי בהתאם לקיים מזה דורות; ד) שי

ית מסחרית;  ממגורים די לחניה ציבורית; ה) קביעת חז

ת בניה. ראו  ו) קביעת הו

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי טר/2564״, שי

 ממ/1/920.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה — חלקי גוש

 8059; מגרש 110 בהתאם לתכנית ממ/1/920.

ת התכנית: א) תוספת קומה שלישית; ראו  עיקרי הו

י ז י בנין בהתאם לקיים; ג) הגדלת אחו ו  ב) קביעת קו

 בניה 30% קומת קרקע ו-32.5% קומה אי, 32.5% קומה בי,

 סך הכל 95% לכל הקומות.

י לתכנית ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי טר/2664״, שי

 טר/במ/3003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה — גוש 7766,

 חלקה 62 במלואה; מגרש 16 בהתאם לתכנית טר/במ/

.3003 

ור ת די דו חי ת התכנית: א) קביעת חמש י ראו  עיקרי הו

 בשלוש קומות על המגרש; ב) 47% בניה במקום 30%

י בנין בהתאם לקיים; ו  בקומות אי ובי; ג) קביעת קו

ת בניה. ראו  ד) קביעת הו

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז עדה המחו נים למשרדי הו תו  בין הפרסומים בעי

3837 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן ד השרו  מרחב תכנון מקומי הו

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/10/163״, שי

 הר/2/163.

ד השרון,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

ם ובארי; גבולות התכנית: בצפון י רנ בות הבנים, האו  הרחו

רנים, בדרום — רחי בארי;  — רחי הבנים, במזרח — רחי האו

 גוש 6442, חלקות 145, 146 במלואן.

ד וחלוקה בהסכמת חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ר מגורים אי לאזור מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ  הבעלים; ב) שי

ת דיור; דו חי רי פתוח, סך הכל 24 י חד ושטח ציבו ו  ב מי

ת בדבר ראו ת בניה; ד) קביעת הו ו י כו ז ת ו ראו  ג) קביעת הו

רי הפתוח; ה) קביעת תנאים להיתר בו  פיתוח השטח הצי

 בניה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 3.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2175.

י ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/3/329/יט/1״, שי

 לתכנית הר/מק/3/329/יט.

ד השרון, רחי חנקין  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

 11, 13, 15, 17, 19 — גוש 6411, חלקות 82—85, 206, 1000

 במלואן, חלקה מסי 1000 — מספר זמני.

ית מסחרית; ב) הגדלת ת התכנית: א) ביטול חז ראו  עיקרי הו

 השטח למטרות מגורים.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 27.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2019.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הו

ד השרון 45105, טלי 7759666— ד השרון, רחי בני ברית 7, הו  הו

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  09, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ יבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי טב/3148״, שי  טי

 לתכנית טב/4/1111.

יבה — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טי

 8030, ח״ח 9; מגרשים 12/9, 13/9, 14/9, 9/א בהתאם לתכנית

 טב/4/1111.

ת התכנית: א) הקמת מרכז מסחרי משולב ראו  עיקרי הו

ד ממגורים גי לאזור מסחרי משולב עו י י י ו נ  עם מגורים; ב) שי

ד משטח פרטי פתוח לחניה ציבורית; עו י י י ו נ  עם מגורים; ג) שי

י בנין ו ת הבניה; ה) קביעת קו ו י כו ז ת ו מו  ד) הגדלת מספר הקו

ת בניה. ראו ; ו) קביעת הו י ו נ  בהתאם למופיע בתכנית הבי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  לוד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי לד/233״, שי

 לד/213.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד, רחי אחוה 12

 — גוש 4542, חלקה 11 במלואה.

ור ד קרקע מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור (סך הכל דת די חי  מגורים אי לאזור מגורים בי הכולל תוספת י

י בגובה המבנה, סך הכל ו נ שי  2 יח״ד), תוספת שטחי בניה, ו

י בנין: קדמי מ-3 ו י בקו ו נ  עד 3 קומות (כולל קומת קרקע); ב) שי

 מי ל-0.0 מי, אחורי מ-3 מי ל-0.90 מי, צדדי מ-3 מי ל-1.20 מי;

רי פתוח הכולל ר מגורים אי לשטח ציבו ו ד מאז עו י י י ו נ  ג) שי

 זיקת מעבר (שביל גישה).

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז עדה המחו נים למשרדי הו תו  בין הפרסומים בעי

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

מית לתכנון מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה לוד, כיכר קומנדו 1, לוד 71104, טלי 9279967—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ים מודיעין—מכבים—רעות מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות גז/מד/במ/4/177, מר/מק/177/ י י לתכנ ו נ  מסי מר/95/177״, שי

 14, מר/מק/35/177, מר/15/177.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין—מכבים—

 רעות, שדי הפרחים 16, רעות — גוש 5297, חלקה 119 במלואה;

 מגרש 2550 בהתאם לתכנית גז/מד/במ/4/177.

ת התכנית: הגדלת שטח בניה עיקרי במגרש ראו  עיקרי הו

 מסי 1550 ב-25 מ״ר.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 26.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5330, התשס״ה, עמי 25.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקו

 מודיעין—מכבים—רעות, רחי דם המכבים 1, מודיעין—מכבים—

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  רעות, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה טירה, טירה 44915, טלי 7938914—09.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  טירה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי טר/2552״, שי

 ממ/1/920.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה — גוש 7778,

 ח״ח 8.

ז בניה ל-55% ת התכנית: א) הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

ת ראו י בנין כמסומן בתשריט; ג) קביעת הו ו  לקומה; ב) קביעת קו

ת בניה. ו י כו ז  ו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה טירה, טירה 44915, טלי 7938914—09.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית טר/במ/3006. ו נ  מסי טר/2608״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה — גוש 7783,

 ח״ח 2, 12.

ד משביל למגורים גי; עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת בניה. ראו  ב) קביעת הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 4.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5361, התשס״ה, עמי 1191.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הו

ין ן רשאי לעי י י נ  טירה, טירה 44915, טלי 7938914—09, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3838 ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות נת/7/400, נת/מק/96/7/400/ב, י י לתכנ ו נ  נת/14/554״, שי

 נת/554.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רחי הגביש,

ה ברכת חנון — גוש 8970 (גוש חדש), ח״ח 26;  אזור התעשי

 גוש 7934, ח״ח 90; גוש 7940, ח״ח 115; מגרש 8 בהתאם לתכנית

 נת/554.

ים ושטחי ת התכנית: א) תוספת שטחים עיקרי ראו  עיקרי הו

 שירות; ב) הקטנת קו בנין קדמי; ג) תוספת קומות; ד) קביעת

ת בניה. ראו  הו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 15.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5352, התשס״ה, עמי 863.

ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה י  התכנ

 הנקודתית, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08,

מית לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל  וכן במשרדי הועדה המקו

ן י ן רשאי לעי י י נ  חי 8, נתניה 42439, טלי 8603159— 09, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכנ

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי פת/41/1201״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

 רוטשילד 179 — גוש 6387, חלקה 199 במלואה.

ת התכנית: הגדלת שטח בניה באזור ראו  עיקרי הו

 מגורים בי בדירת הגג לפי התשריט.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 7.2.1992 ובילקוט הפרסומים 3969, התשנ״ב, עמי 1969.

ות י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי פת/40/1261״, שי

 פת/3/1002/ב, פת/במ/14/2000, פת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

והר 3 — גוש 6389, חלקה 84 במלואה.  הז

ת התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ-10 יח״ד ראו  עיקרי הו

 ל-13 יח״ד (סך הכל 158%) לפי החלוקה הזו: 1 יח״ד בקומת

י ו נ  הקרקע + 12 יח״ד בשש קומות, סך הכל 13 יח״ד; ב) שי

 בקו צדי מ-5 מי ל-4.5 מי לקומה חמישית, מ-6 מי ל-5.4 מי

י בקו בנין אחורי מ-6 מי ל-5.4 מי; ג) ו נ  לקומה שישית, שי

ית מרתף חניה תת-קרקעי מתחת ת בדבר בני ראו  קביעת הו

 לחלקה ומתחת לשטח פרטי פתוח; ד) הבלטת מרפסות לא

 מקורות על פי התקנות.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 19.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5367, התשס״ה, עמי 1618.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקו

ן י י נ ה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעו י  פתח תקוה, רחי העליה השנ

ם פתוחים רי ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  נתניה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/24/553״, שי

ות נת/100/ש/1, נת/7/400. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רחי

 סוקולוב 76 — גוש 8231, חלקה 68 במלואה, ח״ח 2, 75.

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד; ב) תוספת שטח עיקרי מ-60%  יי לאזור מגורים יי מי

י בנין: קדמי מ-8 מי ל-3.80 מי, ו י קו ו נ  ל-89.7%; ג) שי

י גובה ו נ  צדדי מ-3 מי ל-2.90 מי, אחורי מ-6 מי ל-4.20 מי; ד) שי

 מפלס כניסה מ-1.2 מי ל-2.5 מי.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל חי 8, נתניה 42439, מי  המקו

 טלי 8603159—09.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  נתניה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי נת/38/547״, שי

ות נת/100/ש/1, נת/7/400, נת/547. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רחי

 פתח תקוה 113 — גוש 8241, חלקה 38 במלואה, ח״ח 87.

ת התכנית: א) תוספת שטח עיקרי מ-60% ראו  עיקרי הו

רות מ-3% ל-20%.  ל-66%; ב) תוספת שטח שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה נתניה, רחי תל חי 8, נתניה 42439, מי  המקו

 טלי 8603159—09.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3839 מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גילגיוליה — גוש 7508,

 ח״ח 4, 6, 15.

רי ד קרקע משטח ציבו עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 פתוח לשטח בניני ציבור לשם הקמת מבני ציבור (מסגד) בשטח

ד קרקע עו י י י ו נ ד הכלול בתכנית ק/3298; ב) שי  זה ובשטח הצמו

ד קרקע משטח בניני עו י י י ו נ ני ציבור לדרך; ג) שי  משטח בני

 ציבור לשטח פרטי פתוח.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה דרום השרון, נוה ירק 49945,  המקו

מית לתכנון ולבניה  טלי 9000500—03, ובמשרדי הועדה המקו

 קסם, כפר קאסם 49940, טלי 9370492—03.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  זמורה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי זמ/1/2/263״, שי

 לתכנית זמ/2/263.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזכרת בתיה, רובע

 רבין — גוש 3900, חלקות 12, 26, 33 במלואן, ח״ח 18.

ד משטח מסחרי עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י קו בנין צדדי מ-3 מי ל-2.70 מי; ו נ  למגורים אי(16 יח״ד); ב) שי

ת בניה. ראו הו ת ו ו י כו  ג) קביעת ז

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה זמורה, קרית עקרון 70500, טלי  המקו

.08 — 9414044 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי לב השרו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  רחובות מופקדת ״תכנית מפורטת מסי רח/550/א/13״, שי

 לתכנית רח/550/א.

א  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי הנשי

ן 20 — גוש 3703, חלקה 565 במלואה.  הראשו

רי פתוח ד משטח ציבו עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת בניה. ראו הו ת ו ו י כו  לאזור מגורים בי מיוחד; ב) קביעת ז

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442. מי  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית רח/6/223/א. ו נ  מסי רח/6/223/ד״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי ההגנה

 — גוש 3700, חלקה 409 במלואה.

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור מגורים גי; ב) חלוקת מגרש מסי 409  בי לאזור מסחרי ולאז

ת בניה. ראו יעודם; ג) קביעת הו  ל-2 מגרשים בהתאם לי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 11.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4773, התשנ״ט, עמי 4257.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הו

ין ן רשאי לעי י י נ  רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

ן וקסם ים דרום השרו מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ו מי ת המקו עדו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה דרום השרון, קסם מופקדת ״תכנית מפורטת מסי שד/

ות שד/1000, שד/1/1004. י י לתכנ ו נ  6/1004״, שי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3840 ילקוט הפרסו



 (3) ״תכנית מפורטת מסי גז/436״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרחבת רצועת

ר נמל תעופה בן גוריון— ימת בקטע החיבו  מסילת ברזל קי

 לוד — גוש 3992, חלקה 14 במלואה, ח״ח 11—13, 15—17,

.39 

נית ו רת מסגרת תכנ צי ת התכנית: א) י ראו  עיקרי הו

ן לוד; ו ו  להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל לכי

ד קרקע משטח חקלאי לשטח למסילת ברזל, עו י י י ו נ  ב) שי

ת ראו י ומבני דרך ומיתקני תשתית; ג) קביעת הו  מיתקנ

רות ת דרכי/שבילי שי י י ו י בנין; ד) אפשרות להתו ו  לקו

י ת להחזקת מבני הדרך ומיתקניה ומיתקנ י  בתחום התכנ

ת להסדרת ניקוז י ד שטחים בתחום התכנ עו י  התשתית; ה) י

ת להקמת מיתקנים ראו  לטיפול ושיקום נופי; ו) קביעת הו

 הדרושים לחשמול הרכבת וחשמל, כולל אמצעי הזנה

 (תחנות השנאה), מערכות מגע עילי, מיתקני שו״ב (שליטה

 ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש  תכנית וכן כל הז

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—  ולבניה מחו

מית לתכנון מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה לודים, רחי טשרניחובסקי 1, רמלה 72444.

ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית עח/200. ו נ  מסי עח/5/136״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אביחיל, רחי

 השומר 13 — גוש 8293, חלקה 12 במלואה.

חד ו ור חקלאי מי ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 למגורים במשק עזר ולמגורים; ב) חלוקת חלקה מסי 12 לשני

 מגרשים: משק עזר בשטח של 3,375 מ״ר ומגרש מגורים בשטח

י הצדדים: מצד מזרח בשטח  של 506 מ״ר, ולהרחבת דרך משנ

ור ד מאז עו י י י ו נ  של 22 מ״ר ומצד מערב בשטח של 112 מ״ר; ג) שי

חד מושב לדרך ברוחב 1 מי: בחלק המזרחי של משק ו  חקלאי מי

ור חקלאי ד מאז עו י י י ו נ שי  העזר והרחבת דרך מ-8 מי ל-9 מי, ו

חד מושב לדרך ברוחב 3 מי בחלק המערבי של משק העזר ו  מי

ני במשק י קו בנין צדדי צפו ו נ  והרחבת דרך מ-5 מי ל-8 מי; ד) שי

ימת כמסומן בתשריט;  עזר מ-4 מי ל-3.94— 3.79 מי לפי בניה קי

י קו בנין קדמי מזרחי במשק עזר מ-5 מי ל-4.70— 5 מי לפי ו נ  ה) שי

ימת ובעקבות הרחבת הדרך כמסומן בתשריט; ו) קביעת  בניה קי

רי י קו בנין אחו ו נ ת והגבלות בניה בשטח התכנית; ז) שי ראו  הו

י קו בנין צדדי למגרש מגורים ו נ שי  למגרש מגורים מ-7 מי ל-6 מי, ו

 מ-4 מי ל-3 מ; ח) קביעת תנאים למתן היתר בניה במגרש

 12ב; ט) קביעת זיקת הנאה למעבר במגרש 12א לטובת מגרש

ת (מסי 14) תיסלל בפועל. רי  12ב שתתבטל כאשר הדרך האחו

3841 

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ ן מופקדת ״תכנית מפורטת מסי צש/28/21/9״, שי  לב השרו

ות צש/9/21/9, צש/16/21/9, צש/0/2/0. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד — גוש 7818,

 ח״ח 22, 26, 30, 32; גוש 8808, חלקה 260 במלואה.

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד, תוספת 21 יח״ד, סך הכל 40 יח״ד;  אי לאזור מגורים אי מי

רי בו ד משטח מרכז אזרחי לדרך ולשטח צי עו י י י ו נ  ב) שי

רי פתוח, צורה של שטח ציבו י בגודל מיקום ו ו נ  פתוח, שי

ד משטח בניני ציבור עו י י י ו נ ת המגרשים, שי י י ו י בהתו ו נ  שי

ד וחלוקה בהסכמת חו ת דרכים חדשות; ד) אי י י ו ו ת  לדרך; ג) ה

 בעלי הקרקע.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 9788444—08. העתק ההתנגדו

נד 40600. ת לתכנון ולבניה לב השרון, תל מו מי  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  לודים מופקדות תכנ

י לתכנית גז/במ/199. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גז/17/16״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצליח — חלקי גוש

 4733; מגרש 9 בהתאם לתכנית גז/במ/199.

ת התכנית: א) הגדלת שטח הבניה הכולל ראו  עיקרי הו

 ליח״ד אחת מ-220 מ״ר שטח עיקרי ל-366.94 מ״ר בעבור

 2 יח״ד, וכן ל-177.38 מ״ר בקומת קרקע ו-189.56 מ״ר

ם  בקומה אי; ב) הקטנת קו בנין קדמי מ-5 מי המותרי

 ל-4 מי למגורים (עקב מצב קיים); ג) הקטנת קו בנין קדמי

 בחזית המבנה ל-1 מי פרגולה + משטח מרוצף (עקב מצב

ת דיור, בית אי דו חי ים ל-2 י  קיים); ד) חלוקת המבנה הקי

ת בי (עקב מצב קיים). בי  ו

י לתכנית גז/3/21. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גז/9/21״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בן נון — גוש

 4672, חלקה 22 במלואה; מגרש 22 בהתאם לתכנית

 גז/3/21.

עד ו ת התכנית: א) הגדלת השטח המי ראו  עיקרי הו

ע ים למגרש 22 והצבו  למגורים, באזור מגורים חקלאי

י ו נ  בצהוב בתשריט מ-1.348 דונם עד לגודל 3 דונם; ב) שי

ת כלליות בתכנית גז/3/21 ראו הו  סעיף מסי 24ו בהגדרות ו

ה כתוב: מקום המבנה למגורים לא יחרוג מגבול הי  כך שי

זאת במקום 50 מי ם בחזית המגרש, ו י נ נם הראשו  3 הדו

י בקו בנין קדמי מ-50 מי ל-85 מי. ו נ  המותרים; ג) שי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית שאן - גוש

 20966, ח״ח 1; גוש 22893, חלקות 12, 13, 16, 17, 170, 173, 175,

 177, 182, 185, 188, 198 במלואן, ח״ח 18, 191, 200; גוש 22894,

 ח״ח 56, 74, 76, 77; גוש 22926, חלקות 1, 2 במלואן, ח״ח 125;

 גוש 23137, ח״ח 1; גוש 23140, חלקות 133, 134 במלואן,

 ח״ח 1, 132.

ד קרקע חקלאית עו י י י ו נ ת התבנית: א) שי ראו  עיקרי הו

רי פתוח לקרקע למגורים, לשטחים רי ושטח ציבו בו  ושטח צי

ם פתוחים ולדרכים; ב) קביעת י רי בו  לבניני ציבור, לשטחים צי

ת ראו ד; ג) קביעת הו עו י ם המותרים לבל י שי מו השי ת ו ו  התבלי

ת ו חי בניה וגובה בנינים; ד) קביעת הנחי ו  בניה: צפיפות, מרו

ב אדריכלי; ה) הסדרת מערבת הדרבים במתחם תוך צו עי י ו נו  בי

ימת באזור. הקי כננת ו  חיבורה למערכת הדרבים המתו

ת ין בתבנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן בקרקע, י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

ת ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התבנ  י

ם פרסומה של ההודעה ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתבנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

רושלים מית לתכנון ולבניה בית שאן, רח׳ י  הועדה המקו

 הבירה 9, בית שאן, טלי 04-6489414.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. בדות שעליהן הי  העו

 מרחב תבנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית ג/5194. ו נ  ג/14450״, שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נצרת - גוש 16561,

 ח״ח 7.

ת בניה ו י בו ז י בהוראות ו ו נ ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו

ור מגורים ד מאז עו י י י ו נ  למתן לגיטימציה לבניה קיימת; ב) שי

ת ת בניה חדשו ו י בו ז ת ו ראו וחד; ג) הגדרת הו  אי למגורים מי

י ו י בקו ו נ י בנין לפי תשריט; ד) שי ו י קו ו נ שי ת ו י  בתחום התבנ

 בנין לפי תשריט.

ום ת בי ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 22.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס״ה, עמי 682.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתבנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ  ולבניה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200, ובל מעו

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תבנון מקומי עבו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית ג/849. ו נ  מסי ג/14245״, שי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 11.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמי 3321.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 9788444—08, וכן במשרדי הו

ן י י נ  עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טלי 8981556—09, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

נים  מרחב תכנון מקומי שרו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י נים מופקדות תכנ  שרו

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/10/1/10״, שי

 צש/במ/300/22/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צורן קדימה — חלקי

 גוש 7884; מגרש 1105 בהתאם לתכנית צש/במ/300/22/1.

ת התכנית: א) הגדלת שטח עיקרי ראו  עיקרי הו

ים לכל יח״ד, סך הכל  מ-150 מ״ר ל-165 מ״ר לפי מצב קי

ת בניה ופיתוח. ראו  2 יח״ד במגרש; ב) קביעת הו

י ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/119/1/2/ב״, שי

ות הצ/150, הצ/מק/119/1/2/א. י  לתכנ

נה — גוש 8125, ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר י

 חלקות 108, 109 במלואן, ח״ח 120, 129.

ר מגורים אי ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

 לאזור מגורים אי מיוחד; ב) מתן אפשרות להקמת 2 יח״ד

, סך הכל 4 יח״ד י ו נ  על כל מגרש, בהתאם לתכנית הבי

 בתכנית; ג) קביעת דרך גישה למגרשי המגורים, מצד מערב,

י נקודתי בקו בנין קדמי מ-5 מי ו נ רי פתוח; ד) שי  בשטח ציבו

ת והגבלות בניה. ראו ת בניה, הו ו י כו  ל-3 מי; ה) קביעת ז

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

ת מי עדההמקו הו  9788444—08.העתקההתנגדותיומצא למשרדי

ה דרום, נתניה 42504. נים, אזור תעשי  לתכנון ולבניה שרו

ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי בית שאן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

י ו נ  בית שאן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/13132״, שי

ות ג/במ/47, ג/6995, ג/6363, ג/12534. י  לתכנ

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3842 ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה — גוש 16710,

 ח״ח 65; גוש 16745, חלקה 22 במלואה.

ת התכנית: א) הקמה ופיתוח של אזור ראו  עיקרי הו

נאות נופש וספורט הכולל 140 חדרים ב-2 מבנים בני 4, 7  מלו

ת ו י ד מספורט למלונאות נופש, ספורט, חנ עו י י י ו נ  קומות; ב) שי

צוע ות בי ים וטכניים; ג) קביעת שלבי ם הנדסי תי רו שי נון ו  גי

די משרד  דרכי גישה בהתאם לנספח התחבורה המאושר על י

ת להוצאת היתר. ו חי הנ י ו ו נ  התחבורה; ד) קביעת בי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, טלי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה א למשרדי הו צ מ ו ת י  6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה עפולה, עפולה, טלי 6520344—04.  המקו

ן אלא אם דו  התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  קצרין מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/15231״, שי

 ג/במ/134.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין — גוש 201000,

 ח״ח 1.

די שטח וגודל עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ת והגבלות בניה; ו י כו ת בענין ז ראו י הו ו נ שי  מגרשים ו

ן, וכן  ב) הקצאת שטחים למבני ציבור — בית כנסת ומועדו

רי פתוח שישמש  קביעת שטח מגרש חניה הנ״ל, ושטח ציבו

ד קרקע ממגורים בי לשטח מבני עו י י י ו נ  כגינה שכונתית; ג) שי

ד עו י י י ו נ ד קרקע ממגורים בי לשצ״פ; ה) שי עו י י י ו נ  ציבור; ד) שי

; ו) קביעת  קרקע ממגורים בי לדרך שתשמש מגרש חניה ציבורי

ב אדריכלי למבני הציבור. צו עי י ו ו נ ת בי ו חי  הנ

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, טלי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה א למשרדי הו צ מ ו ת י  6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה קצרין, קצרין 12900, טלי 6969664—04.  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו — גוש 18004,

 חלקה 159 במלואה, ח״ח 226.

ת התכנית: א) הקמת מבנה שישמש למטרות ראו  עיקרי הו

יה למגרש מרחוב חנ  מסחר ומשרדים; ב) הסדרת נגישות לרכב ו

ור מגורים גי לפי תכנית ד מאז עו י י י ו נ  דרך הארבעה; ג) שי

ור למבני ציבור לפי תכנית מפורטת  מיתאר מקומית ג/849 ואז

ת המותרות; ו  ג/925 לאזור מסחרי ומשרדים; ד) קביעת התכלי

גובה המבנה; ו) קביעת וחי בניה ו ות הבניה, מרו י כו  ה) קביעת ז

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ ת בי ו חי  הנ

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 28.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2025.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת  לתכנון ולבניה מחו

מית עדה המקו  עילית 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הו

יצמן 35, עכו, טלי 9956118—04, וכל  לתכנון ולבניה עכו, רחי ו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ג/849, ג/1442, ג/3342. י י לתכנ ו נ  ג/13356״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו — גוש 18005,

 ח״ח 104, 105, 108, 115.

ת התכנית: א) הקמת מתחם מגורים חדש ראו  עיקרי הו

ת דיור, משולב בחזית מסחרית בקומת הקרקע; דו חי בו 128 י  ו

רי פתוח, ד קרקע מדרך, חניה ציבורית, שטח ציבו עו י י י ו נ  ב) שי

ר משולב למגורים ו אז  אזור מסחר ומגורים למתחם מגורים גי ו

יעודם: מגורים  גי ועסקים תוך חלוקה מחדש למגרשים שי

 גי, מגורים משולב עם עסקים, שטח חניה פרטית, שטח פרטי

רי פתוח שתותר בו חניה תת-קרקעית פרטית;  פתוח ושטח ציבו

ת פיתוח בשטחים ראו הו ת בניה ו ראו הו ת ו ו י כו  ג) קביעת ז

ב אדריכלי; צו עי י ו נו ת בי ו חי  הכלולים בתכנית; ד) קביעת הנ

ות י ת דרך חדשה ברוחב של 16 מי המתבססת על תכנ י י ו ו ת  ה) ה

 של כל המתחם.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 17.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1498.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת  לתכנון ולבניה מחו

מית עדה המקו  עילית 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הו

יצמן 35, עכו, טלי 9956118—04, וכל  לתכנון ולבניה עכו, רחי ו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

מית מסי ג/12480״,  ולבניה עפולה מופקדת ״תכנית מיתאר מקו

ות ג/302, ג/12567. י י לתכנ ו נ  שי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3843 מי  ילקוט הפרסו



י  מרחב תכנון מקומי הגליל המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

י ו נ י מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/14524״, שי  הגליל המרכז

ות ג/6073, ג/12966. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גידיידה מכר — גוש

 18536, ח״ח 4, 55, 64, 70.

י קרקע בעבור ד עו י ת התכנית: א) הסדרת י ראו  עיקרי הו

ד קרקע עו י י י ו נ ים של חברת מקורות; ב) שי  מיתקנים הנדסי

ים של חברת מקורות.  ללגיטימציה בעבור מיתקנים הנדסי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טלי 9912621—  המקו

.04 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי הגליל התחתו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

ן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14378״,  הגליל התחתו

ות גת/מק/75/3. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שדמות דבורה,

 רחי שדמות דבורה — גוש 15120, ח״ח 22; גוש 15125, ח״ח 1.

ת דרך להולכי רגל י י ו ו ת ת התכנית: א) ה ראו  עיקרי הו

ימת ת דבורה במקום דרך קי  בשכונת מגורים במושב שדמו

ד עו י י י ו נ נים; ג) שי דים השו עו י  מאושרת; ב) קביעת שטחים לי

ימת מאושרת לדרך להולכי רגל.  קרקע מדרך קי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6508555—04. העתק ההתנגדו

ן, טלי 6760818—04. מית לתכנון ולבניה הגליל התחתו  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נים  מרחב תכנון מקומי גבעות אלו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/7025. ו נ  מסי ג/13596״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם, רחי שפרעם

 — גוש 10280, ח״ח 40—42, 81.

ד משטח למגורים עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד עו י י י ו נ  לשטח לתחנת תדלוק ולשטח למסחר ומשרדים; ב) שי

 של חלק מחלקה 42 בגוש 10280 משטח למגורים לשטח לתחנת

ת ו חי  תדלוק מדרגה אי ושטח למסחר ומשרדים; ג) קביעת הנ

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ  בי

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 20.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5280, התשס״ד, עמי 2250.

ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה י  התכנ

ת 17511, טלי לי ות, דרך קרית הממשלה, נצרת עי י  להתנגדו

ת לתכנון ולבניה מי  6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקו

ן רשאי י י נ  גבעות אלונים, שפרעם, טלי 9502017—04, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

ות י י לתכנ ו נ  הגלבוע מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/14381״, שי

 ג/11566, ג/6408.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צנדלה — גוש 20613,

 ח״ח 7.

ור חקלאי ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד מקרקע חקלאית למגורים עו י י י ו נ  לאזור מגורים אי ודרך; ב) שי

ד קרקע; ד) קביעת עו י ת לכל י תרו ת המו ו  ודרך; ג) קביעת התכלי

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ ת בי ו חי ת בניה; ה) קביעת הנ ראו  הו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ת 17511, טלי לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), טלי  המקו

.04—6533237 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3844 ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ג/9169, ג/6671, ג/12460. י י לתכנ ו נ  ג/14634״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סחינין — גוש 19321,

 חלקה 128 במלואה.

ור חקלאי ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור חקלאי לכביש מוצע. ד מאז עו י י י ו נ  לאזור מגורים אי; ב) שי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 18.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2181.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ת 17511, טלי לי ז הצפון,דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי  6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  לב הגליל, סחינין, טלי 6746740—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

י ו נ א העמקים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/12883״, שי  מבו

ות ג/בת/245, 1/מע/מק/21/245. י  לתכנ

לית — גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עי

 11098, חלקות 36, 37 במלואן, ח״ח 21—24, 31—35, 38, 45—47,

.82 

ות י ת לתכנ ראו ת התכנית: התאמת הו ראו  עיקרי הו

י ו נ  ג/בת/245, 1/מע/מק/10/245, 1/מע/מק/21/245 לצורכי בי

ם  לתעשיה בת זמננו כדלהלן: א) קביעת מספר קומות מתאי

ה בת זמננו במסגרת הגובה הכולל במטרים,  לבניני תעשי

י קרקע ד עו י י י ו נ ות הקודמות למגרש 106; ב) שי י  המאושר בתכנ

 משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח במגרש 108 והתרת

ית רמפות, מיתקני חניה ושטחי שירות, תוך פיתוח ש לבני מו  שי

פיתוחם לשימוש ם פתוחים ללא גידור ו מושי  פני השטח לשי

ת רו ן ושטחי השי ו י ית קומות החנ  לכלל הציבור; ג) אפשרות לבני

י בנין 0. ו ת במגרש 108 בקו רו  במגרש 106 והרמפות ושטחי השי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, טלי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה א למשרדי הו צ מ ו ת י  6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5,  המקו

לית 17000, טלי 6468585—04.  נצרת עי

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי הגליל התחתו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

 מסי ג/13507״.

ם — גוש רעי ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הז

 15053, ח״ח 6—9, 11, 12, 14, 17, 24, 26; גוש 15252, ח״ח

 6—8, 10, 12, 16—22, 37; גוש 15253, ח״ח 52, 58, 78, 81, 82;

 גוש15273,ח״ח36,28—50,44,43,39—54,52—62,59,57;גוש15274,

 ח״ח 4—11, 27—33, 35, 36, 38, 40, 46, 97, 99; גוש 15275,

 ח״ח 20—22; גוש 15278, ח״ח 1, 2, 5, 7, 15, 21, 26, 27, 41, 44, 47,

.54 ,50 ,48 

ם רעי ו ת התכנית: א) הרחבת מושב הז ראו  עיקרי הו

ת ור מאושרו ת די דו חי ור ותכנון מחדש של 51 י ת די דו חי  ב-44 י

ת ביישוב; ב) מתן מעמד סטטוטורי מו י ות קי נות קהילתי  בשכו

 לדרך הגישה ליישוב; ג) תכנון של אזור ספורט.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 28.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2028.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

לית 17511, טלי ן,דרך קרית הממשלה, נצרת עי ז הצפו  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי  6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקו

ין בה ן רשאי לעי י י נ  הגליל התחתון, טלי 6760818—04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

י ו נ  חבל אשר מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/13283״, שי

ות ג/6540, ג/3326. י  לתכנ

ו — גוש 1910, י ז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גשר ה

 ח״ח 28; גוש 19010, ח״ח 4.

ת התכנית: א) מתן לגיטימציה ותוספת לולים ראו  עיקרי הו

חד להקמת ו ד לחקלאי מי עו י י י ו נ ת לולים; ב) שי ו  להקמת חו

ת ו חי הנ י ו נו ם לפי היתר) ב) קביעת בי י  לולים (נוסף על הקי

ד. יעו ת לכל י תרו ות המו  להוצאת היתר; ג) קביעת התכלי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

ת 17511, טלי לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  6508555—04. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי מי  המקו

.04—9879621 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3845 מי  ילקוט הפרסו



ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל,  המקו

 מעונה, טלי 9979659—04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

ות אלה: י  מעלה הגליל מופקדות תכנ

ות ג/11503, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14490״, שי

 ג/9292.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי — גוש 18317,

 ח״ח 26—28, 34—40, 46, 47, 51, 52, 54, 63.

ת התכנית: א) הקמת מסוף תחבורתי סמוך ראו  עיקרי הו

ב. המסוף יכלול: תחנות לתחבורה ציבורית, ישו  למרכז הי

ן, מרכז מבקרים, מרכז מידע, מקומות  קופות, מודיעי

ות; ב) קביעת רי ת ציבו ו נקצי פו ם ו תי רו  ישיבה, מזנון, שי

ת ראו ד קרקע; ג) קביעת הו עו י ת לכל י תרו ת המו ו  התכלי

ת לביצוע; ד) קביעת ו י ההתנ  בניה; ד) קביעת שלבים ו

ות להקמת מסוף תחבורתי. ת תחבורתי ו חי  הנ

ות ג/10851, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/14950״, שי

 ג/4144.

ולד (זרעית) ו נ ז  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר רו

 — גוש 19859, ח״ח 6, 13—16; גוש 19860, ח״ח 6.

ת התכנית: א) הוספת מגרש מגורים במושב ראו  עיקרי הו

ד קרקע; עו י ת לכל י תרו ת המו ו  זרעית; ב) קביעת התכלי

ב צו עי י ו ו נ ת בי ו חי ת בניה; ד) קביעת הנ ראו  ג) קביעת הו

ת ו חי ת סביבתיות; ו) קביעת הנ ו חי  אדריכלי; ה) קביעת הנ

ד קרקע משטח עו י י י ו נ ת הנדסיות; ז) שי ו  לפיתוח תשתי

רי משולב ספורט לשטח מגורים,  פרטי פתוח ושטח ציבו

רי משולב ספורט.  שטח פרטי פתוח ושטח ציבו

ין בתכניות, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת לתכנון י ז נים, למשרדי הועדה המחו  בין הפרסומים בעיתו

לית 17511, ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6508555—04. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל,  המקו

 מעונה, טלי 9979659—04.

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות ג/8588, י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14431״, שי

 ג/2768, ג/1231.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17384, ח״ח 8, 19, 21, 29, 32, 47, 48.

ת התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק מדרגה א ראו  עיקרי הו

ת רו י ד משטח תי עו י י י ו נ  + מגרשי מגורים מסביב; ב) שי

ד משטח מבני ציבור עו י י י ו נ  לתחנת תדלוק ושצ״פ; ג) שי

ת דרכים בתיאום עם י י ו ו ת עדו דרך מוצעת; ד) ה ו  לשטח שי

ת לשטח רו י ד משטח תי עו י י י ו נ  המערכת הקיימת; ה) שי

 מגורים; ו) קבלת הקלה של 10% ברדיוס איסור בניה

 למגורים ולמבני ציבור.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 26.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמי 832.

ות ג/8588, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/14617״, שי

 ג/10725.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17384, ח״ח 91—21, 51, 52; גוש 17386, ח״ח 17, 23;

 גוש 17398, חלקות 1, 2 במלואן, ח״ח 3, 4, 7, 51.

נת מגורים הכולל ת התכנית: א) הקמת שכו ראו  עיקרי הו

ת מערכת דרכים, י י ו ו ת נתי למסחר ותעסוקה, ה  מרכז שכו

ור חקלאי ד מאז עו י י י ו נ  הקצאת שטחי ציבור; ב) שי

ור  למגורים א1, שטח למבני ציבור, שצ״פ, דרכים ואז

 מסחרי ותעסוקה (מרכז שכונתי), הסדרת דרכים, קביעת

ת בניה. ו י כו ז ת ו ראו  הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 12.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמי 968.

ת נמצאות במשרדי ועדת המשנה רו ת האמו ו י  התכנ

לית 17511, טלי ות, דרך קרית הממשלה, נצרת עי י  להתנגדו

ת לתכנון ולבניה מי  6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקו

לית 17000, טלי 6468585— א העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עי  מבו

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  04, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

 מעלה הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14804״,

י לתכנית ג/5052. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח—גית — גוש

 18753, חלקה 67 במלואה, ח״ח 57, 69—71, 73, 81, 98, 101; שטח

י ח״ח 1.  בנו

י ו י קו ו נ י הבניה, שי ז י אחו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד השטח משצ״פ, מגורים, שטח למבני ציבור עו י י י ו נ שי ן ו  הבני

 ודרכים לשטח למבני ציבור.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3846 ילקוט הפרסו



ים מעלה הגליל ומעלה נפתלי מי  מרחבי תבנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

ות ג/11268, ג/3963, ג/4370, ג/5549, י י לתבנ ו נ  מסי ג/13592״, שי

 ג/3019, ג/9558.

נה -  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בביש עוקף מעו

 חלקי גוש 18873; גוש 18373, ח״ח 28, 32-30; גוש 18374, חלקה

 44 במלואה, ח״ח 7-1, 14-9, 30, 31, 43-40, 45, 52, 62-60, 64,

 66; גוש 18375, ח״ח 5, 12; גוש 18394, חלקות 23, 24 במלואן,

 ח״ח 16-14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 89-87, 93; גוש 18401,

 ח״ח 19, 20, 23, 25, 82, 87.

ר בביש עוקף פו ראות התבנית: א) הרחבה ושי  עיקרי הו

ימים; ת לבבישים קי ו י ם והתחברו נה לרבות פתרון צמתי  מעו

רו לבביש עוקף מעונה. בו חי אי בביש מסי 19 ו ו י תו ו נ  ב) שי

ום ת בי ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 15.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5337, התשס״ה, עמי 278.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתבנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקו

 ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 9979659¬

מית לתבנון ולבניה מעלה נפתלי,  04, ובמשרדי הועדה המקו

ן י י נ חא, טלי 9978030 - 04, ובל מעו ת-תרשי ם 1, מעלו י רנ  רח׳ האו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית ג/6958. ו נ  ג/13326״, שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תמרה - גוש 18564,

 ח״ח 15, 45.

ת התבנית: א) הוספת שטחים פתוחים לרווחת ראו  עיקרי הו

רי ד הקרקע ממגורים לשטח ציבו עו י י י ו נ  תושבי תמרה; ב) שי

ת ראו יקבעו לפי הו ו בתבנית זו י נ ראות שלא שו  פתוח; ג) הו

 תבנית ג/6958.

ום ת בי ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 20.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס״ה, עמי 690.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתבנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקו

ן י י נ  ולבניה שפלת הגליל, תמרה 24930, טלי 04-994122, ובל מעו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ני 2005) ו  י״ד בסיון התשס״ה (21 בי

 הרצל גדז

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ן ז הצפו  לתבנון ולבניה מחו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות ג/4459, ג/בת/133. י י לתכנ ו נ  מסי ג/10683״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי — גוש

 18221, ח״ח 27, 28; גוש 18306, חלקות 19—34, 44 במלואן,

 ח״ח 14—18, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 56; גוש 18309, חלקות 33,

 44—48, 50—67, 76 במלואן, ח״ח 69.

ה הכולל ת התכנית: הרחבת אזור התעשי ראו  עיקרי הו

ד מקרקע חקלאית ל: 1) אזור עו י י י ו נ  142.065 דונם: א) שי

עד למבני תעשיה, ו ה המי  תעסוקה משולב הכולל: אזור תעשי

ית ה עם חז וים; אזור תעשי ם נלו תי רו שי  אחסנה, מלאכה ו

עד למבני תעשיה, שטחי מסחר בקומת הקרקע ו  מסחרית המי

וים; 2) שטח מיתקנים הנדסיים; 3) הסדרת שטח ם נלו תי רו שי  ו

ת י י ו ו ת ים בפועל והוספת שטח לבית עלמין; 4) ה  בית עלמין הקי

רי פתוח; 6) קביעת הסדרת נחל; ב) קביעת  דרכים; 5) שטח ציבו

ם למתן ת ותנאי ו חי ת בניה; ג) קביעת הנ ראו הו ת ו ו חי  הנ

ת למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים; ו חי הנ  היתרי בניה ו

ע. צו ת ושלבי הבי י  ד) קביעת תנאים לביצוע התכנ

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 20.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5114, התשס״ג, עמי 59.

ת האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה י  התכנ

ת 17511, טלי לי ות, דרך קרית הממשלה, נצרת עי י  להתנגדו

ת לתכנון ולבניה מי  6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקו

 מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 9979659—04, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/5180. ו נ  מסי ג/13700״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח—גית — גוש

 18719, ח״ח 104, 105, 154; גוש 18731, ח״ח 26—30, 44.

ד קרקע לצורך הקמת עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

חד ודרכים; ב) ו ור חקלאי ומגורים למגורים מי ור מאז ת די דו חי  י

ת בניה בתוך המגרש. ראו  קביעת הו

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 14.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמי 3329.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ת 17511, לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 6508555—04, וכן במשרדי הו

 מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 9979659—04, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3847 מי  ילקוט הפרסו



עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון,  המקו

 טלי 6792355—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכנ

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 33/104/03/4״, שי

.15/104/03/4 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, ברנע,

אש גדעון — גוש 1937, חלקות 371, 377 במלואן, ו  רחי בן י

 ח״ח 380, 388, 404.

ד וחלוקת מגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

ד משטח מסחר לאזור עו י י י ו נ  בהסכמת בעלים; ב) שי

י ו נ רי פתוח; ג) שי  מגורים אי, דרך משולבת ושטח ציבו

חד לאזור מגורים אי, דרך משולבת ו ד משטח פרטי מי עו י  י

צעת לאזור ד מדרך מו עו י י י ו נ רי פתוח; ד) שי  ושטח ציבו

י ו נ רי פתוח; ה) שי  מגורים אי, דרך משולבת ושטח ציבו

רי פתוח לאזור מגורים אי, שביל הולכי ד משטח ציבו עו י  י

ים לבניה י בנין מרבי ו  רגל ודרך משולבת; ו) קביעת קו

ם המותרים באזור מגורים אי שי מו  המוצעת; ז) קביעת השי

ות בהתאם; ח) קביעת מספר קומות ת אדריכלי ו חי  ומתן הנ

 מרבי ומיקומם מעל ומתחת לכניסה הקובעת כמפורט

ים יה המרבי  בטבלה בסעיף 17; ט) קביעת היקפי הבנ

 כמפורט בטבלה בסעיף 17; י) קביעת נספח הסדרי תנועה

ת ו תשתי צוע פיתוח ו ת לבי ו יה מנחה; יא) קביעת הנחי חנ  ו

רי הפתוח ובשבילים להולכי בו ות, לרבות בשטח הצי רי בו  צי

ע הדרך המשולבת; צו בי ת לתכנון ו ו חי  רגל; יב) קביעת הנ

 יג) קביעת תנאים למתן היתרי בניה; יד) קביעת תנאים

 בנוגע לשטח עתיקות; טו) קביעת שלבי ביצוע.

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 29.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמי 835.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 189/03/4״, שי

 4/במ/1/92.

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי נ

ח 3, 6—8; מגרש 1A בהתאם לתכנית  אילן — גוש , 1232ח״

 4/במ/1/92.

לית לא מקורה ת התכנית: א) הקמת חניה עי ראו  עיקרי הו

ת ו י ת הדרוש, במקום 25% חנ ו י  עד 60% ממספר החנ

י בהיקפי בניה ו נ ת הדרוש בתכנית התקפה; ב) אין שי ו לי  עי

ים, בתכסית, במספר יח״ד ובמספר הקומות.  מרבי

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 28.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2032.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6263795 — 08, וכן במשרדי הועדה המקו

ן י י נ  אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון, טלי 6792355—08, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ ד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 88/102/03/3״, שי  אשדו

 לתכנית 80/102/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע אי,

 רחי קדושי בלזן 3, מרחק מחוף הים: המגרש ממוקם כ-330 מי

ם — גוש 2061, חלקה 89 במלואה, ח״ח 65, 94.  מקו המי

ור ד שטח מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

נאות ר/מלו ו נופש לאזור משולב מיוחד: מקבץ די ת ו נאו  מלו

ם המותרים; ג) הגדלת שטחי הבניה שי מו  ונופש; ב) קביעת השי

ים ים ב-2,559 מ״ר מתוכם 930 מ״ר לשטחים עיקרי  המרבי

י ו נ ים לבי י בנין מרבי ו  ו-1,629 מ״ר לשטחי שירות; ד) קביעת קו

גובה הבנין המרבי; ו)  המוצע; ה) קביעת מספר קומות המרבי ו

נופש ל-108 יח״ד; ת ו נאו ר/מלו ו ת מקבץ די דו חי  קביעת מספר י

ם למתן היתר בניה. ת ותנאי ראו  ז) קביעת הו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

ד 77100, ת לתכנון ולבניה אשדוד, רחי הבנים 12, אשדו מי  המקו

 טלי 8545304—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  אשקלון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 98/147/03/4״, שי

ות 147/03/4, 4/מק/2074. י  לתכנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי אפרידר,

 כיכר צפניה 8 — גוש 1932, חלקה 48 במלואה, ח״ח 52, 62, 83;

 גוש 1960, ח״ח 160.

ם י י ו נ די שי ת התכנית: הקמת אזור מסחרי על י ראו  עיקרי הו

ת ומגבלות בניה. ו חי יות, הנ  בזכו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

3848 



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

 נאות לון, רחי דן פטנקין 1 — גוש 38360, חלקה 36 במלואה,

 ח״ח 42, 43.

ים ת התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

-30 מ״ר לחניה בלבד, ל-82.74% מתוכם 40%  מ-65% ו

י בנין ו  שטח עיקרי ו-28.74% שטח שירות; ב) קביעת קו

נים; ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה.  שו

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 19/207/03/5״, שי

 5/במ/3/73.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רחי

 יצחק אולשן 15 — גוש 38132, חלקות 164, 165 במלואן, ח״ח

. 2 2 , 31 

124A ת התכנית: הגדלת שטח בניה במגרש ראו  עיקרי הו

ות הבניה, קביעת י כו י בז ו נ י שי ד  באזור מגורים אי על י

ן דרך ו ו ון דרך זמורה ולכי ו י קו בנין לכי ו נ ת בניה, שי ו חי  הנ

 דונקלבלום.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי די תכנית וכן כל הז  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,  המקו

 באר שבע, טלי 6463807—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 37/102/02/5, 5/במ/198. י י לתכנ ו נ  מסי 136/102/02/5״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רחי

וה זאב, פלח 7 — גוש חלוצה 2 שומה, ח״ח 3; ו וה זאב, רובע נ ו  נ

 גוש 38059, שומה, חלקה 1.

ור מגורים ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

נית לאזור מגורים מיוחד; ב) חלוקת מגרשים ו נ  בצפיפות בי

ת דיור; ד) קביעת זכות דו חי  בהסכמת בעלים; ג) הקמת 400 י

 מעבר משותפת להולכי רגל ורכבים בין מגרשים עם רישום

; ו) קביעת י ו נ  זיקת הנאה; ה) קביעת גובה הבניה לפי נספח הבי

י בנין ו ים למגרש על פי טבלה; ז) קביעת קו ת בניה מרבי ו י כו  ז

ת מנחות לפיתוח השטח ו חי ים; ח) קביעת הנ ם ותת-קרקעי י לי  עי

ה והתנועה; ט) קביעת תנאים למתן היתרי בניה. י  וסידורי החנ

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 30.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5367, התשס״ה, עמי 1625.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6263795 — 08, וכן במשרדי הועדה המקו

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 6463807—08, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  באר שבע מופקדות תכנ

י ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 138/102/02/5״, שי

ות 37/102/02/5, 13/134/03/5, 73/102/02/5, 5/במ/ י  לתכנ

.124/102/02/5 ,63 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, נחל בקע

 — גוש 38011, חלקה 3, ח״ח 1, 2, 7; גוש 38036, חלקה 4, ח״ח

 2, 3, 6; גוש 38037, ח״ח 1—3; גוש 38047, חלקה 2, ח״ח 3,

 5; גוש 38053, ח״ח 1—5; גוש 38054, ח״ח 1—3; גוש 38059,

 ח״ח 3; גוש חלוצה 1, חלקות 5—8.

ית להסדרת נ ו רת מסגרת תכנ צי ת התכנית: י ראו  עיקרי הו

די קרקע, עו י י בי ו נ די שי  נחל בקע ושטח ציבורי פתוח על י

ד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת חו די אי  על י

ת ומגבלות בניה. ו י כו ות, ז  הנחי

י לתכנית ו נ מית מסי 149/102/02/5״, שי  (2) ״תכנית מיתאר מקו

.102/02/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, מערבית

 לשכי רמות רבתי, כתף באר שבע — גוש 6, ח״ח 10; גוש 8,

 ח״ח 5.

ת התכנית: א) הוספת כניסה לעיר באר שבע ראו  עיקרי הו

אי כביש ו די תכנון המשך תו ן מערבי, על י  בצדה הצפו

נת רמות רבתי לדרך  מאסף מסי 4, אשר מחבר את שכו

ד השטח מקרקע לא לבניה עו י י י ו נ  ראשית מסי 40; ב) שי

ד משטח מסילת ברזל לאזור עו י י י ו נ  לדרך ולשצ״פ; ג) שי

 משולב שצ״פ ומסילת ברזל; ד) קביעת מעבר דו-מפלסי

 לדרך ומסילת ברזל.

ת ין בתכניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

די תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,  המקו

 באר שבע, טלי 6463807 — 08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת י ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו

ת מי עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  לתכנון ולבניה מחו

ות אלה: י  לתכנון ולבניה באר שבע מופקדות תכנ

ות י י לתכנ ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 147/102/02/5״, שי

 5/מק/2012, 81/102/02/5.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3849 מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תבנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תבנית מפורטת שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית 10/120/03/8. ו נ  12/120/03/8״, שי

רי ו  השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עזר, מרכז אז

 עזר - גוש 2506, ח״ח 144, 154; מגרשים 91א, 91ב, 116א, 116ב

 בהתאם לתבנית 10/120/03/8.

י בגבולות ושטחי ו נ שי ראות התבנית: א) הסדרה ו  עיקרי הו

 מגרשים באזור מגורים אי (מגרשים 91א, 91ב, 115, 116א,

ד וחלוקת מגרשים ללא הסבמת בעלים; חו די אי  116ב) על י

רי פתוח ימת (דרך מסי 3) לשטח ציבו ד מדרך קי עו י י י ו נ  ב) שי

 (מגרש מסי 500) בשטח של 230 מ״ר; ג) קביעת שטחי הבניה

ים במגרשים סי 91ב, 116א, 116ב ל-215 מ״ר מתוכם  המרבי

ים  140 מ״ר לשטחים עיקריים; ד) קביעת שטחי הבניה המרבי

 במגרש מסי 115 ל-295 מ״ר מתוכם 200 מ״ר לשטחים עיקריים;

ים במגרש מסי 91א ל-182  ה) קביעת שטחי הבניה המרבי

ות  מ״ר מתובם 140 מ״ר לשטחים עיקריים; ו) קביעת התבלי

י ו נ ם; ז) קביעת התנאים למתן היתרי בניה; ח) שי מושי  והשי

ן המגרשים מ־4 מי ל-2 ו ו  בקווי הבנין בדרך משולבת מסי 9 לכי

י בנין אפס. ו ים לרבות קו י הבנין המרבי ו  מי; ט) קביעת קו

ום ת בי ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 22.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5343, התשס״ה, עמי 451.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

 טלי 08-6263795, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

ן רשאי י י נ  באר טוביה, באר טוביה, טלי 08-8503404, ובל מעו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית 14/בת/20. ו נ  119/03/14״, שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: עומר, השטח הבלול

ה עומר,  בתבנית נמצא ממערב לדרך מסי 60, בפארק תעשי

ם - גוש 38581, ח״ח 60, 70; י צנ י  סמוך לרחי עומרים ורחי נ

 גוש 38582, ח״ח 5, 14; מגרשים 37, 69, 71, 74 בהתאם לתבנית

 14/בת/20.

רות על שטחי ראות התבנית: א) תוספת שטחי שי  עיקרי הו

ת הקבועים בתבנית 14/בת/20; ב) העברת שטחים רו  השי

 ממפלסים מתחת מפלס הבניסה אל מפלסים שמעל מפלס

 הבניסה; ג) תוספת קומות על מספר הקומות שנקבע בתבנית

נים בהתאם. י י גובה הבנ ו נ שי  14/בת/20 ו

ום ת בי ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 19.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5318, התשס״ד, עמי 3550.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

 טלי 08-6263795, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

ן י י נ  עומר, רחי רותם 1, עומר 84965, טלי 08-6291141, ובל מעו

רים פתוחים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 5/במ/4/63, 5/במ/63. י י לתכנ ו נ  12/211/03/5״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

 נחל בקע, רחי צבי זינדר 1, 3 — גוש 38310, חלקות 61, 62 במלואן,

, 6513 בהתאם לתכנית 5/במ/4/63. 6 5  ח״ח 76; מגרשים ^

ים ת התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

; ב) קביעת גובה 6 5 ות בלבד) במגרש מסי ^  (למטרות עיקרי

י ו נ ; ג) צירוף נספח הבי 6 5  מרבי עד 8.50 מי במגרש מסי ^

י בנין למחסן ולסככה ו ב לענין היקף ומיקום התוספת, קו י  המחי

צוב ת בעי ת גמישו ו חי ; ד) קביעת הנ 6 5  ומיקומם במגרש מסי ^

; ה) קביעת תנאים למתן היתר 6 5  אדריכלי במגרש מסי ^

 בניה.

ום נות בי תו ת פורסמה בעי י דעה על הפקדת התכנ  הו

 10.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5375, התשס״ה, עמי 1917.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 6263795—08, וכן במשרדי הו

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 6463807—08,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  באר טוביה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 6/137/03/8״, שי

ות 2/137/03/8, 3/137/03/8, 4/137/03/8, 8/מק/2026, י  לתכנ

.137/03/8 

עצה ץ חצור, מו בו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קי

ורית באר טוביה, נ.צ.מ: 173600/631300 — גוש 559, ח״ח 42;  אז

 גוש 2755, ח״ח 2, 4, 12; גוש 2756, חלקות 2—10, 14, 15 במלואן,

 ח״ח 13; גוש 2757, חלקות 9—11 במלואן, ח״ח 3, 7,4, 8, 12.

נית להרחבת ו רת מסגרת תכנ צי ת התכנית: י ראו  עיקרי הו

די ת דיור, על י דו חי ר עד לקיבולת כוללת של 402 י ץ חצו בו  קי

ת ומגבלות בניה. ו י כו ות, ז די קרקע, קביעת הנחי עו י ם בי י י ו נ  שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבנין י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ית די התכנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  או בכל פרט תכנ

 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות

דעה המאוחרת בין ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  בתוך 60 י

ת לתכנון ולבניה י ז נים, למשרדי הועדה המחו  הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100, טלי 6263795 — 08.  מחו

ת לתכנון מי עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה באר טוביה, באר טוביה, טלי 8503404—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

3850 



ם שטחים עיקריים; י ו  ל-30,250 מ״ר מתוכם 14,950 מ״ר המהו

ם ב אדריכלי; ה) קביעת התנאי צו עי י ו ו נ ת לבי ו חי  ד) קביעת ההנ

ם; ז) קביעת שי מו ת והשי ו תרי בניה; ו) קביעת התכלי  למתן הי

י הבנין במגרש. ו  קו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 13.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5375, התשס״ה, עמי 1919.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6263795 — 08, וכן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ  קרית גת, קרית גת, טלי 6874719 — 08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  שדרות מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 17/105/03/21״, שי

ות 6/105/03/21, 21/בת/1/29, 9/105/03/21, 105/03/21, י  לתכנ

.4/105/03/21 

ה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדרות, אזור תעשי

 שדרות, הרחובות קהילת מילנו, קופנהגן, בריסל, מדריד ופריז

 — גוש 1885, ח״ח 17, 35, 109; גוש 1886, ח״ח 8, 37, 41, 42;

 גוש 2484, חלקות 5, 23 במלואן, ח״ח 35, 37; גוש 2485, חלקות

 21—23, 25, 39 במלואן, ח״ח 34, 35, 40, 52.

ד במגרשים: 10א, 16, עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ה ומסחר; ב) ה לאזור משולב תעשי ור תעשי  18, 20, 21, 22 מאז

ה לדרך מוצעת; ור תעשי ד בחלק ממגרש מסי 1 מאז עו י י י ו נ  שי

ד מגרש אי משצ״פ וחניה וקביעת זכות מעבר בו עו י י י ו נ  ג) שי

ד בחלק ממגרש מסי 22 משצ״פ עו י י י ו נ  לחלקה מסי 5; ד) שי

ם שי מו ה ומשצ״פ לדרך מוצעת; ה) הגדלת השי  לאזור תעשי

ם במגרשים הכלולים בתחום התכנית; ו) הגדלת  המותרי

ות הבניה: במגרש מסי 10א מ-100% שטח עיקרי ל-160% י כו  ז

רות במגרשים 20, 21, 22 מ־82.5%  שטח עיקרי ו־75% שטח שי

רות ובמגרשים  שטח עיקרי ל־120% שטח עיקרי + 35% שטח שי

רות 35%; ז) קביעת תוספת קומות  מסי 16 ו־18 הוספת שטח שי

 והגדלת גובה הבניה המותר: במגרש מסי 10א — תוספת

 קומת מרתף והגדלת גובה הבנין מ־9 מי ל־15 מי, במגרשים 20,

 21, ו־22 תוספת קומה מקומה אחת ל־2 קומות והגדלת גובה

ן מ־7 מי ל־10 מי; ח) קביעת תכסית בניה במגרשים 20,  הבני

יה המותרת במגרשים ־22 ל־90% והגדלת תכסית הבנ  21, ו

 10א ו־18 ל־75%; ט) קביעת מפלס הכניסה הקובעת; י) קביעת

ד וחלוקה חו ת לאי ראו ת ומגבלות בניה; יא) קביעת הו ראו  הו

ות; ת כלליות לתשתי ו  בהסכמת הבעלים; יב) קביעת הנחי

ת סביבתיות; יד) קביעת תנאים להוצאת ו חי  יג) קביעת הנ

ם לבניה קיימת. י י ו נ ו שי א / ם לבניה חדשה, לתוספות ו תרי  הי

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התכנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

 ערד מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי 36/101/02/24״,

ות 24/מק/2017, 25/101/02/24. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, שכי

נים, גיתית, גו  רננים, הרחובות עינבלים, כינור, שופר, ני

 אילת השחר, צפרירים, שיר, חליל. ביטול רחי צליל — גוש 100255

 (גושים בהליכי רישום: 38243, 38244, 38245).

ר ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ור יה) לאזור מגורים אי (יחידות די ו  מגורים בי (בניה חצי רו

ד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים; חו ים); ב) אי  חד־משפחתי

ר (מגרש מסי 4003) לאזור ד משטח לבניני ציבו עו י י י ו נ  ג) שי

ד מדרך עו י י י ו נ  מגורים אי (מגרש מסי 1301, 1302); ד) שי

 משולבת (מגרש מסי 7505 וחלק ממגרש 7504) לאזור מגורים אי

ד משטח עו י י י ו נ  (מגרשים מסי 1382, 1374, 1350, 1336); ה) שי

רי פתוח (מגרש מסי 8014) לאזור מגורים אי (מגרשים מסי  ציבו

י ו נ רי פתוח (מגרש מסי 8050); ו) שי  1303, 1304) ולשטח ציבו

 גאומטרי והגדלת השטח המסחרי (מגרש מסי 5001) על חשבון

י במיקום ו נ רי הפתוח (מגרש מסי 8016); ז) שי בו  השטח הצי

ים בשטח; ים (מגרש מסי 6005) לפי הקי  מגרש למיתקנים הנדסי

ת מ־474 יח״ד י  ח) הקטנת מספר יח״ד בתחום התכנ

יה במגרשים; י) קביעת  ל־132 יח״ד; ט) קביעת שטחי הבנ

י הבנין במגרשים. ו ם; יא) קביעת קו מושי ת והשי ו  התכלי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה ערד, ערד, טלי 9951712—08. מי  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישו

ות 4/104/03/9, תרש״צ 5/39/9. י י לתכנ ו נ  42/104/03/9״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת,

 אזור תעשיה, שדי ישראל פולק 23—27 — גוש 5842, חלקה 17

 במלואה, ח״ח 19, 30, 33.

ה ומלאכה/ ת התכנית: הקמת אזור תעשי ראו  עיקרי הו

ה ור תעשי ד מאז עו י י י ו נ  תעשיה עתירת ידע באמצעות: א) שי

ה עתירת ידע (מגרש ה ומלאכה/תעשי  ומלאכה לאזור תעשי

ד משטח של תעלת מים לשטח לשיקום עו י י י ו נ  מסי 51); ב) שי

 והסדרת נחלים (מגרש מסי 30); ג) קביעת שטחי הבניה

ה עתירת ידע ה ומלאכה/תעשי ים במגרש אזור תעשי  המרבי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3851 מי  ילקוט הפרסו



ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, אילות, טלי 6355819—08.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נה כו  מרחב תכנון מקומי ערבה תי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

י לתכנית 134/03/10. ו נ  2/134/03/10״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצבה — גוש 39052,

 ח״ח 2.

ם ומבנים שי מו ת התכנית: א) קביעת שי ראו  עיקרי הו

ות, ות בניה, הנחי י כו  מותרים באזור מבני משק; ב) קביעת ז

ית מבנים באזור מבני משק, בלי לשנות ם לבני  מגבלות ותנאי

ת בדבר ראו ד הקרקע בתכנית המאושרת; ג) קביעת הו עו י  את י

כות הסביבה; ת אי ראו ם מותרים ומגבלות לשמירת הו שי מו  שי

ות. ע תשתי צו בי ת לפיתוח השטח ו ראו הו ת ו ו חי  ד) קביעת הנ

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 31.12.1998 ובילקוט הפרסומים 5365, התשס״ה, עמי 1512.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6263795 — 08, וכן במשרדי הועדה המקו

ן י י נ  ערבה תיכונה, ד״נ עארבה ספיר, טלי 6592216 — 08, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אי

ות 101/02/20, 3/101/02/20. י י לתכנ ו נ  65/101/02/20״, שי

נית מזרחית  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפו

ישוב קדש ברנע (ניצני סיני), נצ״מ 143250/535/500 — גוש  לי

 39007, ח״ח 4.

נית להרחבה ו רת מסגרת תכנ צי ת התכנית: א) י ראו  עיקרי הו

וכל לקלוט ים לטיפול בשפכים כדי שי  ולשדרוג של מיתקן קי

י של פתחת ניצנה נ בי הגוש הצפו שו י  ולטפל בשפכים של י

ת הסביבה והנוף, כו  ולספק קולחים להשקיה, תוך שמירה על אי

די עו י י בי ו נ ד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שי חו די אי  על י

ד הקרקע עו י י בי ו נ ת והגבלות בניה; ב) שי ו חי  הקרקע וקביעת הנ

צעת למיתקן הנדסי לטיפול בשפכים,  משטח חקלאי ודרך מו

צעת ושטח חקלאי.  דרך מו

ום ת בי ו נ תו ת פורסמה בעי י  הודעה על הפקדת התכנ

 7.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5369, התשס״ה, עמי 1716.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 6263795 — 08, וכן במשרדי הועדה המקו

ין בה בימים ן רשאי לעי י י נ  רמת נגב, טלי 6564129—08, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

מית לתכנון ולבניה שדרות, כיכר הנשיא, שדרות, טלי  המקו

.08—6892745 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

 חבל אילות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי 175/02/12״,

ות 164/02/12, 102/02/12. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ממזרח

 לבאר אורה ולאתר תמנע, ממערב לגבול ישראל—

ן לשמורת מסיב אילת, מדרום למאגרי  ירדן, מצפו

ם אליפז א וב: 1) לתחום הקו הכחול — גוש 39114,  מי

 ח״ח 2, 5, 6; גוש 39116, ח״ח 1—3; 2) לתחום הגבלות הבניה:

ם וחלקי גושים: 39113, 39114, 39116, 40058, 40059, 40066,  גושי

 40067, 40060, 40061, 40064, 40065, 40069; נ״צ קצות מסלול:

מי של המסלול. ^ E 200609 — מרכז הקצה הדרו 0 2 6 0 0 

י של המסלול. נ ^ E 201468 — מרכז הקצה הצפו 0 6 0 9 6 

ם ת התכנית: 1) קביעת השטח הקרקעי והתחו ראו  עיקרי הו

מי נלאו בי ים־ארצי ו י הנדרשים להקמת נמל תעופה פנ ר י ו  האו

ר ת אליו, באזור העי שו י הג ת תמ״א 15, ו ראו  בדרגה 2 לפי הו

וקמו  אילת וסביבותיה; 2) קביעת תחום נמל התעופה בו י

תרו ו ם ודרכי הגישה ואשר בו י י  המסלולים, המבנים, המיתקנ

ל ובטיחותי של הנמל בתחום עי ם הדרושים לתפעול י שי מו  השי

ם ם המותרי שי מו ; 3) קביעת השי רי י ו  הקרקעי ובתחום האו

וחה רו תי הפעלה ו רו ת כולל שי י ם בתחום התכנ י נ  בשטחים השו

ם לשרת את הנוסעים, עדי ו המי  שלהם זיקה לתפעול הנמל ו

ם בנמל כמפורט במסמכי התכנית; בדי  המטענים והעו

ת בהסכמת הבעלים י ד וחלוקת השטח הקרקעי של התכנ חו  4) אי

ת בדבר איחוד, חלוקה ורישום; 5) קביעת תנאים ראו  וקביעת הו

ם לתפעול בטיחותי שוטף ותקין של נמל התעופה; אמצעי  ו

י סביב ר י ו ת בדבר הגבלות בניה בתחום האו ראו  6) קביעת הו

ת בדבר הגבלות בניה לגובה ראו  נמל התעופה: א) קביעת הו

שי קרקע מו ת בדבר שי ראו  בגין בטיחות טיסה; ב) קביעת הו

ת להגבלות ראו ים; ג) קביעת הו רי י ו ם ליד מיתקנים או  מותרי

ת ראו מושי קרקע בדבר רעש מטוסים; ד) קביעת הו  בשי

מושי קרקע בדבר מזעור סכנת ציפורים;  להגבלות בשי

ת והגבלות בדבר הבניה ראו  7) קביעת שטחי בניה מותרים, הו

ם בתחום התכנית; 8) קביעת עקרונות בענין הגנה שי מו השי  ו

כות הסביבה, ת בנושאי אי ראו  מפני שיטפונות; 9) קביעת הו

ב נופי צו ת בנושאי עי ראו דות אדמה; 10) קביעת הו י רעי נ כו  וסי

ן המפורט י התכנו ו ו ם ללי י עי ת; 11) קביעת גופים מקצו ו  ותשתי

ם למתן היתרי עו ותפעולו; 12) קביעת התנאי צו  של הנמל, בי

 בניה ולהפעלת הנמל.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3852 ילקוט הפרסו



ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. בדות שעליהן הי  העו

נים  מרחב תבנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ר ״תבנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

י לתבנית 3/310/02/7. ו נ  מסי 7/310/02/7״, שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ערערה בנגב, שבי

 1 - גוש 100084/6, ח״ח 1; גוש 100084/3, ח״ח 3 רשום; גוש

 100083/10 (בהסדר) (גוש 400227 רשום , ח״ח 1).

נית להקמת ו רת מסגרת תבנ צי ראות התבנית: י  עיקרי הו

ד חו די הקרקע, אי עו י ם בי י י ו נ די שי  שטח לבניני ציבור על י

ות י בו ות, ז  וחלוקת מגרשים בהסבמת בעלים וקביעת הנחי

ן  ומגבלות בניה במפורט להלן: א) הגדלת המגרש על חשבו

ותר קטנים  שטח חקלאי לא צמוד; ב) הגדלת המגרש למגרשים י

י בייעוד. ו נ  ללא שי

ת ביום ו נ תו  הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעי

 16.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5268, התשס״ד, עמ 1759.

ת י ז  התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

 טלי 08-6263795, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

ין ן רשאי לעי י י נ נים, שדרות, טיל 08-6899696, ובל מעו  שמעו

רים פתוחים לקהל.  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 דוד(דודו) כהן

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ז הדרום  לתבנון ולבניה מחו

ת ו י ת לתבנ פ ת ו ש מ ת ה י ז ו ח מ ה ה ד ע ו  ה

ת קה בקרקע חקלאי חלו ד ו ו ח י  א

דה הו  מרחב תבנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת י ז  והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחו

ות ז ד וחלוקה בקרקע חקלאית למחו חו ות אי י  המשותפת לתבנ

ן והדרום ובמשרדי הועדה  ירושלים, המרבז, חיפה, הצפו

ות אלה: י דה מופקדות תבנ הו  המקומית לתבנון ולבניה מטה י

י לתבנית מי/519ב. ו נ  (1) ״תבנית מפורטת מסי משי/24״, שי

ה רי  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מושב בפר או

ות והסביבה - גוש 5053 בשלמותו, חלקי - אדמות חקלאי

 גושים 4560, 4564-4562, 4957, 5040, 5050-5048, 5052¬

 5054, 5120, 5165, 5474-5471, 5476; שטח התבנית: 3,888

 דונם.

ראות התבנית: א) הבנת תבנית מפורטת לצורבי  עיקרי הו

ה והסביבה בספרי רי ת מושב בפר או  רישום אדמו

ם וחלקות ד גושי חו אי  המקרקעין לפי התשריט; ב) ביטול ו

ם ואזורים. די עו י ימים וחלוקתם מחדש; ג) קביעת י  קי

ם י נ ז הדרום ומרחב תכנון מקומי שמעו  מרחב תכנון מחו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון י ז מית מחו ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

נים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי /231  ולבניה שמעו

 02/11״.

ית נ  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה בנגב, צפו

ם וחלקות: 100081/1 (בהסדר), 62 (רישום  לדרך מסי 80; גושי

 ישן) מלחתה, ח״ח 1.

ד קרקע משטח חקלאי עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ד וחלוקת מגרשים בהסכמת חו  למיתקן הנדסי ולדרך; ב) אי

ת ומגבלות בניה. ו י כו ם, ז מושי  בעלים; ג) קביעת תכליות, שי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ת י ז מית מחו נים, למשרדי הועדה המקו  בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

נים, טלי 6899696—08. ת לתכנון ולבניה שמעו מי  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ים נ  מרחב תכנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

ם מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 469/03/7״, י נ  ולבניה שמעו

י לתכנית 7/במ/174. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל שבע, שכי 16

 — גוש 100058/4, חלקה 1; גוש 100058 לא מוסדר.

ת התכנית: א) הגדלת שטחי מגרשים והיקפי ראו  עיקרי הו

י ו נ שי ישוב בדואי תל שבע ו ימת בי  בניה בשכונת מגורים קי

חד לאזור מגורים א; ו ר מגורים אי מי ו רים מאז  הגדרת המגו

רי פתוח חד לשטח ציבו ו ד מגרשי מגורים אי מי עו י י י ו נ  ב) שי

ת ומגבלות בניה ו י כו ות, ז  ושטח למבני ציבור; ג) קביעת הנחי

ר ו ת הדי דו חי ת ובכלל זה הגדלת שטח המגרשים ומספר י  חדשו

ת להקמה בכל מגרש מגורים; ד) הגדלת מספר יח״ד תרו  המו

ד וחלוקה של מגרשים חו  מ־106 יח״ד ל־109 יח״ד; ה) אי

 בהסכמת בעלים.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ו  בבנין או בכל פרט תכנ

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז נים, למשרדי הועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 6263795—08. העתק ההתנגדו

נים, טלי 6899696—08. ת לתכנון ולבניה שמעו מי  המקו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3853 מי  ילקוט הפרסו



ראות התבנית: א) הבנת תבנית מפורטת לצורבי  עיקרי הו

ן יהב והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט;  רישום מושב עי

ם וחלוקתם מחדש; מי י ם וחלקות קי ד גושי חו אי  ב) ביטול ו

ם ואזורים. די עו י  ג) קביעת י

ין בתבנית ללא תשלום בימים ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו  ובשעות שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בקרקע, בבנין או בבל פרט תבנו

ית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, די התבנ  על י

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי י דשי  רשאי, בתוך חו

נים, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי  בין הפרסומים בעיתו

ת המשותפת האמורה, רחי שפע־טל 12, תל י ז  הועדה המחו

תו למשרדי הועדה א את העתק התנגדו י מצ  אביב. המתנגד י

 המקומית האמורה, רחי שפע־טל 12, תל אביב.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. בדות שעליהן הי  העו

ם ושקמים י נ ים שמעו מי  מרחבי תבנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת י ז  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחו

ות ז ד וחלוקה בקרקע חקלאית למחו חו ות אי י  המשותפת לתבנ

ת עדו ן והדרום ובמשרדי הו  ירושלים, המרבז, חיפה, הצפו

נים ושקמים מופקדת ״תבנית ות לתבנון ולבניה שמעו מי  המקו

 מסי משד/28״.

ת  השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: להב — אדמו

 חקלאיות והסביבה — חלקי גושים 3133, 100219/2, 100219/3,

 100219/4, 100220/3, 100223/1, 100249; שטח התבנית: 12,742

 דונם.

ראות התבנית: א) הבנת תבנית מפורטת לצורבי  עיקרי הו

ץ להב והסביבה בספרי המקרקעין לפי בו ת קי  רישום אדמו

ימים וחלוקתם ם וחלקות קי ד גושי חו אי  התשריט; ב) ביטול ו

ורים. ם ואז די עו י  מחדש; ג) קביעת י

ין בתבנית ללא תשלום בימים ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו  ובשעות שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בקרקע, בבנין או בבל פרט תבנו

ית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, די התבנ  על י

ם פרסומה של ההודעה המאוחרת ו ם מי י דשי  רשאי, בתוך חו

נים, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי  בין הפרסומים בעיתו

ת המשותפת האמורה, רחי שפע־טל 12, י ז  הועדה המחו

תו למשרדי הועדה א את העתק התנגדו י מצ  תל אביב. המתנגד י

 המקומית האמורה, רחי שפע־טל 12, תל אביב.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. בדות שעליהן הי  העו

ולי 2005)  ב״ו בסיון התשס״ה (3 בי

 יוסף שגיא

ת המשותפת י ז שב ראש הועדה המחו ו  י

ד וחלוקה בקרקע חקלאית חו ות אי י  לתבנ

ן והדרום ות ירושלים, המרבז, חיפה, הצפו ז  למחו

 (2) ״תבנית מפורטת מסי משי/29״.

ת  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אדרת — אדמו

ות והסביבה — חלקי גושים 34283, 34286, 34302,  חקלאי

 34308—34311, 343117; שטח התבנית: 2,334 דונם.

ראות התבנית: א) הבנת תבנית מפורטת לצורבי  עיקרי הו

ת מושב אדרת והסביבה בספרי המקרקעין  רישום אדמו

ימים ם וחלקות קי ד גושי חו אי  לפי התשריט; ב) ביטול ו

ורים. ם ואז די עו י  וחלוקתם מחדש; ג) קביעת י

 (3) ״תבנית מפורטת מסי משי/30״.

ת נה — אדמו ד השמו  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: י

 — גוש 29541, חלקות 1—3, 5, 8, 9, 11; גוש 29542, חלקות

 1—7, 43, 62; שטח התבנית: 60 דונם.

ראות התבנית: א) הבנת תבנית מפורטת לצורבי  עיקרי הו

נה בספרי המקרקעין לפי ד השמו ת מושב י  רישום אדמו

ימים וחלוקתם ד גושים וחלקות קי חו אי  התשריט; ב) ביטול ו

ורים. ם ואז די עו י  מחדש; ג) קביעת י

ין בתבניות, ללא תשלום בימים ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

ן י י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו  ובשעות שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו  בקרקע, בבנין או בבל פרט תבנו

די תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,  נפגע על י

דעה המאוחרת ם פרסומה של ההו ו ם מי י דשי  רשאי, בתוך חו

נים, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי  בין הפרסומים בעיתו

ת המשותפת האמורה, רחי שפע־טל 12, י ז  הועדה המחו

תו למשרדי הועדה א את העתק התנגדו י צ מ  תל אביב. המתנגד י

מית האמורה, רחי שפע־טל 12, תל אביב.  המקו

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמבת. בדות שעליהן הי  העו

ולי 2005)  ב״ו בסיון התשס״ה (3 בי

 יוסף שגיא

ת המשותפת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ד וחלוקה בקרקע חקלאית חו ות אי י  לתבנ

ן והדרום ות ירושלים, המרבז, חיפה, הצפו ז  למחו

 מחוז הדרום

 מרחב תבנון מקומי ערבה תיבונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק

ן והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה  התבנו

ד וחלוקה בקרקע חו ות אי י ת המשותפת לתבנ י ז  המחו

ן והדרום ות ירושלים, המרבז, חיפה, הצפו ז  חקלאית למחו

נה בו  ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה ערבה תי

ות מפורטות י י לתבנ ו נ  מופקדת ״תבנית מסי משד/27״, שי

 111/03/10, 2/111/03/10, 3/111/03/10 ו־5/111/03/10.

הב והסביבה ן י  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: עי

 — חלקי גושים 39044, 39045, 39143 (בהסדר); שטח התבנית:

 15,414 דונם.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3854 ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ר  0819 ברמץ יוסף 13.7.2004 ברמץ שלמה מאי

ב גרדי נו נוף רוזה 22.3.2004 אמי  5223 אמי

 בויוקנסקי 17.4.2005 בויקנסקי בטיה

 סטניסלב

3064 

י אילן נ י ננה 27.4.2004 שמעו נ  8230 שמעו

 כהן סולל 26.12.1988 כהן סולאל משה

 אלפרד נתן

0106 

 3421 מניר חביבה 20.4.2001 מניר שבתאי

 3413 מניר סעד 8.8.2004 מניר שבתאי

 7179 דהן משה 21.12.1991 פרץ מרים

די שמחה 30.3.2005 כהן אברהם ז  1592 כהן י

זלי נה מו ו נה בנימין 18.3.2005 י ו  0208 י

 0035 חי יעקב 7.4.2005 חי ישראל

ן  8121 הראל יעקב 22.11.1991 הראל שמעו

ן נדל 14.1.1997 הראל שמעו  8139 הראל מי

ואל 23.3.2005 סמט לאה  8804 סמט י

ן ו  8292 טל יוסף 21.4.1995 טל צי

תם ו  4122 גלעד מנצר 23.1.2005 גלעד י

 5653 ליברמן אברהם 6.11.1978 ביינברעכר חדוה

הו  7808 בנימין יצחק 28.3.20005 בנימין אלי

ניה 17.5.2005 מיוחס אהרון  5867 מיוחס סו

 7877 בליטי אולגה 12.3.2005 בליטי מרדכי רפי

 1157 ברקוביץ ברנרד ברקוביץ זלדה רות

יל  1331 לנקסנר מיכאל 26.12.2004 לנקסנר אי

יל  1323 לנקסנר מרים 22.1.2005 לנקסנר אי

יה אברהם י יה 28.2.2005 בן ארו  בן ארו

 הנריאטה

1191 

 1110 פנסו משה 16.3.2005 מקובקי רחל

ין רמי  8318 סיטטו יצחק לו

ן  6175 רחמים פרחה 2.5.2004 רחמים שמעו

 קרויזר אברהם 11.9.2004 קרויזר זונדל שבתי

 משה

8964 

 6820 בן־ארוש גרסיה 2.4.2005 בן־ארוש רפאל

ר שרה ן 19.1.1988 מאי  9443 מאיר שמעו

 9332 פאיליבה תמרה 20.6.1999 סימן טוב צביה

 1922 כהן ניסים 23.4.2005 בן עמי שושנה

ן לאה י ן 27.5.2005 רובינשטי י  רובינשטי

 אלטר

5937 

3855 

ים  הודעות בתי הדין הרבני

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 1827 הימלפרב שלדון 8.1.1984 הימלפרב יעקב

 הימלפרב 19.1.12005 הימלפרב יעקב

 פרידה

1835 

 2124 שרירי נזימה 30.3.1994 שרירי דניאל

ם י  0160 שלוסברג אסתר 5.9.1988 שלוסברג חי

הו  8444 בן דוד פרלה 1.3.2005 דבע אלי

ם יששכר י נ ם יעקב 14.2.2005 שו י נ  5862 שו

 קנפלמכר מרים

 צפורה

 0532 לוי שרה 26.3.2003

ן  4800 כהן דבורה 30.11.2004 כהן ליאו

 6750 לוקסנברג צילה 16.9.2004 זילברשטיין חוה

 1157 מזרחי דוד 19.4.2004 מזרחי משה

 2546 מיצנמכר יוסף 5.12.2000 מיצנמכר אדוארד

 3502 אסרף שמחה 18.2.1978 אסרף מרגוט

 6192 לינטופ דב 25.8.2004 לינטופ דוד שלמה

ואל ץ י בי בו ץ משה 2.4.1984 לי בי בו  לי

 צבי

5034 

ואל ץ י בי בו ץ יצחק 24.9.1996 לי בי בו  5275 לי

י טובה ז י י חנן 23.5.2004 עז ז י  7817 עז

הו  3029 סימון גבריאל 27.7.2004 סימון אלי

 6180 דישינסקי אסתר 19.3.1993 ביינברעכר חדוה

 7549 קסלסי רפאל 9.7.2000 קסלסי קלודין

תי דה 23.7.1990 זקבק רו הו ים י  צדרבו

אל חי  י

7680 

תי ים לאה 10.2.2005 זקבק רו  7714 צדרבו

 7532 קלינגל אליאס 12.10.2004 קלונגל יעקב

 סדן לסלי 9.12.2000 סדן מלכה אינגבורג

 אליעזר

9485 

 1428 מלמד שרה 14.2.2005 מלמד אורי

 7156 בוסאני צפורה 16.2.2005 בוסאני אלעזר

 7720 רבי יפה 15.4.2005 רבין ניסן

 3654 מזרחי זלפה 25.1.1998 מיכאלי יעקב

נוב לודמילה ן לב 26.3.2005 אהרו י  0743 מילשטי

 2579 עתיק יוסף 30.1.2005 עתיק מזל טוב

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

י דינה 24.5.2005 רוזן רות ל י אשו צי  6712 צי

ן  4827 מסלאתי מנטינה 15.3.2005 חסון שמעו

ת 31.5.2005 שמש יעקב י ד הו  4152 שמש י

ם 21.1.1996 עזרן רבקה י  9317 ברנס חי

 8081 ברנס רחל 7.6.2005 עזרן רבקה

 6823 קונטרוביץ רחל 3.4.2005 פוך אביבה

יקה נינט ו  8329 תורגמן מסעודי 2.6.2004 שו

 6917 פורמה רחל 27.5.2005 ציטרין עליזה

ר יעקב 16.9.2004 בן הדור מרים  0824 בן הדו

 0397 אליאסו מישה 27.3.2004 אליאסו פרידה

ת די הו דה יוסף 28.10.2001 אבן י הו  1852 אבן י

 7190 כהן שאול 10.5.2005 כהן גילה

הו  9687 גבאי לאה 1.2.2005 סהר אלי

הו ן 11.4.2005 סהר אלי  9679 גבאי שמעו

ץ גיטה בי בו  8310 שטרובך לאה 26.3.2001 לי

 1580 קקורייב עימנואל 9.4.1999 קקורייב רוזה

ר אי  1792 רובק בתיה 15.3.1999 ריבק י

ולזרי רחל  1502 מלמד ונטורה 1.5.2005 י

 3320 עבאדא נזימה 30.4.2005 כהן עדנה

 7190 כהן שאול 10.5.2005 כהן גילה

 3118 בן גל מזל 22.4.2005 לברון חנה

 5666 אדרת שרה 23.10.1965 גדור אדרת משה

ורם  9339 רוטבלט רחל 14.2.2005 רוטבלט י

 5133 אליעזר משה 4.9.2004 אליעזר רבקה

 4638 חסון שמחה 21.4.2005 חסון מזל

ע שו הו  ברנשטיין י

 משה

 3826 ברנשטיין מלכה 3.3.2005

ה לי ו  8704 ברודסקי ולרי 11.5.2005 ברודסקי י

 6660 שבתאי אהרן 12.4.2005 שבתאי אסתר

 7535 ארבוב נלה 9.3.2000 ארבוב בוריס

ם י דה 29.12.2004 סגל חי הו  סגל משה י

 א.

0037 

 1963 חכמוב ישראל 16.5.2005 חכמוב אילנה

 3802 קדוש מרימה 20.5.2005 קדוש דוד

 0707 ברודבקה מרדכי 23.5.2005 ברודבקה בוריס

לץ סבינה 3.3.2005 רוזן יעקב נהו ז  2207 רו

 5317 יוסף דוד 7.5.2005 יוסף מרים

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

וה י  28.6.1999 שרף ז

ר אי  24.5.2005 פריש י

 21.7.2004 פיורן קלמן

דד  26.5.2005 שלף עו

 1.11.2004 בהן שושנה

ץ רחל נ  31.5.2005 מי

ני 2005) ו  זי בסיון התשס״ה (14 בי

 בנימין שונם, סגן המזכיר הראשי

 0676 שרף מיבאל

 5636 פריש אילנה

 5670 פיורן רחל לאה

 2222 שלף יפה

 3159 בהן חי

ץ דוד נ י  2009 מ

 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 שם המבקש/ת

 ברודבקה פולינה

 אלגרסי דוד

ן ברכה  מימו

ן ברכה  מימו

 מורג אריאלה

 רקון ילנה

 פרוסט חנה

 פרידמן ארנון

ה י  דרליך מנ

וליאן ץ י בי  מוסקו

 שבו בדור

זנבלום בנימין  רו

ן זנבלום בנימי  רו

י פנחס  לו

לי רות י יאשו ז  קו

 תאריך

 פטירה

 26.12.2004 גבירצמן גיינה

 25.5.2005 בבר נסים

 16.5.2005 דרסלר חדוה

 מסי

 תיק שם המנוח/ה

 0214 דרמנסקי פניה

 8229 אלגרסי אניטה

 6808 גיליארדי עזרא

 6816 גיליארדי שושנה

 5646 כהן חיה

 9843 רקון לורה

 3579 אילנברג מלה

 6179 פרידמן אסתר

ק־משה 8.5.2005 י נ  6322 דרליך מו

ץ בי  6436 מוסקו

־ולרי  אלקלאי

 3029 שבו מאיר

 1149 רוזנבלום יצחק

 4412 רוזנבלום דבורה

 0319 פנחסי אברהם

לי יעקב י זאשו  0275 קו

 0401 בוברמן ארנסטינה

31.3.2005 

19.3.2004 

15.10.2002 

6.1.2005 

7.5.2005 

30.3.2005 

8.5.2005 

29.3.2005 

10.5.2005 

12.10.1998 

17.5.2005 

4.1.2005 

31.1.1985 

 בבר דניאל

דה הו  דרסלר י

 אריה

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

2559 

9481 

3856 

15.2.2005 



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ת 13.2.2005 ברקוביץ אברהם די הו  5246 ברקוביץ י

ני נסים ני אברהם 1.1.2005 גרעי  2721 גרעי

ין נחמה 17.3.2005 בן ארי חנה  5315 לו

אן י ו י  0899 שאשא קלרית 3.3.2005 ענבר ו

 2636 גלעדי תקוה 5.3.2005 גלעדי יצחק

 9624 סוכנבר ננה־חנם 24.10.1987 סוכנבר ארז

 9616 סוכנבר ידוללה 3.3.2005 סוכנבר ארז

יסה גיזלה  5128 שרף גולדה 20.3.2005 מו

ו קרן ו מיכאל 8.1.2005 מנ  7358 מנ

 7404 נוה אברהם 27.2.2005 נוה חיה

 2226 ליברמן אביבה 16.3.2005 ליברמן יצחק

יביש אמה לו 1.6.2004 פי יביש מי  7596 פי

 3533 בכר יצחק 28.3.2005 בכר אברהם

 1729 כהן מטילדה 18.3.2005 כהן נסים

 3377 כספי שמואל 10.12.2004 כספי זינה

 8242 סימן טוב לאה 11.3.2005 סימן טוב מיכל

 9081 זולברמן בנימין 25.12.2004 זילברמן דוד

 2461 קליין ישראל 2.4.2005 קליין ברטה

הו  6212 דניאל נדרה 20.2.2005 דניאל אלי

 3762 דווק אולגה 20.1.2004 דווק יצחק

 3754 דווק יעקב 11.9.1998 דווק יצחק

 4258 זילברבוש יוסף 12.4.2005 שלזינגר לאה

 5388 גינזברג פני 30.3.2005 גונזברג צבי

יס גאיה י ו  6098 קמינר לאון אריה 2.1.1945 ו

יס גאיה י ו  קמינר רוזובסקה 28.8.1996 ו

נה  חי

0955 

 2818 אריאלי חנה 28.12.2004 נוקד עפרה

וה מיכאל  7274 רוח מרים 27.9.2004 רו

ו 23.6.2004 כהן אסתר י צ י ר  0849 גינח מאו

ני  6793 ריפר אדיט־לאנרה 26.2.2005 ערד רו

וה י  9895 שבתאי משה 3.1.2005 נדיב ז

 6444 זינגר ברוך 30.3.2005 אוסדיטשר זהבה

 0839 בן אהרון מרי 17.4.2005 בן אהרון יעקב

 5407 מרקוס יוסף 1.4.2005 מרקוס יעקב

 0039 בנוביס חנה 2.12.2003 בנוביס מיכאל

 3320 רבי מלכה 13.2.2005 בכר רחל

 0091 שיפריס גיטה 27.7.2002 רוג בלהה

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ם י  7960 ברוך ריקה 3.6.2005 ברוך חי

שע הו  1516 שרעבי שרה 29.12.2004 שירן י

שע הו  1508 שרעבי ישראל 19.4.2004 שירן י

ו אהרון ו שמואל 11.10.2002 חלי  4032 חלי

 5947 וויספלנר וולף 6.1.2002 ויספלנר בלה

 5130 מלמד סמי 8.3.2005 מלמד ורדה

ד יחיאל ד נתן 5.6.2005 אהו  1849 אהו

י לונה י דוד 20.5.2005 חלאו  2676 חלאו

 5818 אפרוזפר שושנה 5.12.2003 אפרוזפר דניאל

 4616 פורמן בוריס 11.6.2005 פורמן ראיסה

 2215 פולק יצחק 29.1.1992 פולק יעקב

הו 22.4.2005 צרנובלסקי עליזה רמי  8972 צרנובלסקי י

ך יוסף־ נרי  הי

 ראובן

נריך טובה 18.6.1995  5192 הי

ת די הו  6853 חזקיה בנימין 4.4.2005 חזקיה י

אב ו נמץ י נמץ דוד 21.5.2005 שטי  שטי

 שלמה

1372 

 5317 שוטן חיה 16.6.2005 שוטן יוסף

 2114 שמש אברהם 18.5.2005 שמש תמר

 3634 פולק רוחמה 27.5.1999 פולק ברוך

י רבקה נ ו י 29.4.2005 צי אנ ־סי י נ ו י  צ

ן  שמעו

0558 

ניה 13.11.2003 קוהן יוסף דו  5234 קוהן סי

־ 25.4.2005 אוסובסקי שרה  אוסובסקי מרדכי

 ולי

9033 

די רחל ר 23.7.2001 עבו די מאי  3312 עבו

 0156 שאנסי חאנום 3.8.2004 שאנסי מרדכי

 4025 גבלר בלה 25.8.2004 פרי צבי

ג חדוה י נצו ן 7.1.1990 גרי ו  8663 גירש בן צי

 4493 ספקטור אסתר 27.5.2005 סובול מיכל

 0079 שכטר צבי 11.12.2004 קלמנוביץ אברהם

 6976 בוארון רפאל 13.6.2003 כהן רחל

 1556 שם טוב מלי 31.7.2003 שם טוב משה

 3785 גרנדש דב 29.4.2005 גרנדש טרזייה

ר 5.1.2005 אשורזדה יעקב ני  8329 אשורזדה מו

 0755 כץ תמר 20.9.2004 יחזקאל כץ

 7148 ברקוביץ יוסף 14.8.1981 בירן אליעזר

י רחל  5020 נחמיאס יצחק 19.1.2005 לו

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3857 מי  ילקוט הפרסו



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

וה י  3401 רוזאינסקי שרה 11.2.2005 קדם ז

ניק אליאז 23.8.1982 מורגנשטרן דבורה צי  2427 פלו

י שושנה נ ל 26.2.2005 שמחו ני שאו  0064 שמחו

 8372 כץ צפורה 24.3.2005 כץ משה

 7877 כץ זאב 15.4.1998 כץ משה

 8829 גולדנברג פליקס 13.4.1995 גולדנברג מזל

י תמר נ ר 31.3.2005 שמעו י מאי נ  9492 שמעו

י יעקב  6221 חמני הלה 26.3.2005 חמאנ

ת די הו  7621 מרכוס ראובן 15.2.2005 מרכוס י

 2940 שכניק שלום 29.3.2005 שכניק שרה מרים

 7613 ניסן דוד 22.3.2005 סינג לאה

 5946 זוהר איתן 20.5.2004 זוהר בנימין

ץ דוד ץ יוסף 28.9.1997 פפרובי בי  4799 פפרו

הו  4099 שבת מרגלית 19.3.2005 שבת אלי

 2886 היקרי אילן 17.1.2005 הקרי רינה

 1732 כהן דוד 24.11.2004 כהן חנה

 4382 בלוך אננה 6.3.2005 בליך ירדנה

 5586 ברוך משה 7.3.2005 ברוך לילי

 4930 שרר טאובה 15.1.2005 שרר גדעון

י רחבעם ה 6.11.1996 לו די די י י  6199 לו

י רחבעם א 1.7.1968 לו חי י י  6181 לו

ורם 8.4.2005 רון יעל  2493 רון י

 טואיטו זורזט 18.9.1993 טואיטו נסים

 מדלין

0031 

ר  9601 כהן שרה 22.7.1987 כהן מאי

יל 26.3.2005 רפאלי חביבה  6761 רפאלי אי

הו 22.7.2001 פתחי שלמה  3624 פתחי אלי

יקטוריה  טבוק ו

 מרים

 2717 טבוק משה 6.2.2005

 7300 גלפרב מרים 29.4.2005 גלפרב משה

 0364 אלאלוף מרים 18.3.2005 אלאלוף סולי

יבל ניסן נה 24.3.2005 צו י  4368 ארנברג מלו

דה הו  4859 קמפהר אסתר 17.4.2005 קמפנר י

ר 19.9.2004 פליישמן פולינה  9764 פליישמן ולדימי

ר  9522 הנדלס לאה 26.4.2000 הנדלס מאי

ר  5380 הנדלס אלעזר 6.2.2004 הנדלס מאי

ימר מיכל ו 17.10.2004 שו ה י ע ש ימר י  0593 שו

 1439 ארז מנחם 1.5.2005 ארז גליה

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 מסי תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

 1786 רודניצקי יעקב 1.10.2003 רודניצקי ליובה

ילנה 2.5.2005 תורתי אולגה  0518 פורטנוב ו

נה 23.10.1999 מיזרב משה  2483 מיזרב אמי

 2958 הירש משה 31.10.2004 הירש לאה

לי י שו בי לי רעיה 23.2.1998 יעקו י  6621 חננשו

 דניאל

לי י שו בי לי 18.5.1996 יעקו י שו בי  6605 יעקו

 שלוה דניאל

 2130 סויסה חנינה 6.5.2005 סויסה יגאל

 9824 דניאל דולה 9.3.2005 נגאי תמר

נה רץ אלפרד 6.4.2005 קלינקין פאי ו  6669 שו

אגו רבקה י  2922 ניאגו סימן טוב 13.7.1991 נ

 4994 קינסטלר רחל 13.10.1993 ענבר ישראל

 8970 אלפרן יעקב 23.1.2005 אלפרן אסתר

ם 4.5.2005 לשץ אסתר י  6288 לשץ חי

ץ לילי 13.5.2005 קרביץ מרדכי  4239 קרבי

 1785 דורון משה 10.5.2005 דורון אלעד

ן ו  1667 בלום טאה 28.2.2005 בלום איתן בן צי

 5981 קנר נטי 15.4.2005 קנר מריה

 8433 פרנטא יצחק 3.5.2005 קופלביץ אורלי

זמן סוניה י יזמן שרגא 17.1.2004 שפי  0469 שפי

 8441 קריזנבג אורי 3.5.2005 קריזנברג לבנה

 6561 צעקר שמעון 25.1.2005 ניב יעל

לי רחל י לי 9.4.2005 מיכלאשו י  מיכלאשו

 סימון

8073 

 2361 ויבורסקה מריה 26.9.2003 קחטן ויטה

 6149 הרשקו פסקל 25.11.2004 הרשקו ויטה

 1698 בוכבזה דוד 26.2.2005 בוקובזה משה

 7035 גולדמן פנחס 13.5.2005 גולדמן אורי

 6572 מרמר יצחק 1.5.2005 מרמר שרון

ץ אסתר 2.2.2005 כהנא אורה בי ו  1364 כהנ

ין רמה  4687 דרימר פיליס 15.2.2005 בורשטי

 7766 בכר שושנה 26.4.2005 חי דליה

ת י ד הו  3694 הרלינג משה 4.4.2005 הופמן י

 0392 בוני יוסף 29.3.2005 בוני עמוס

 0400 בוני מזל 19.8.1998 בוני עמוס

 2869 הלפרין אסתר 12.11.2004 הלפרין אריה

ום נעים 8.12.1984 כהן רבקה  4718 חז

3858 



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 5316 נדלר עקיבא 30.5.2004 גפר אהובה

 5324 נדלר מלבינה 3.10.2001 גפר אהובה

ם סימונה י נקו 24.3.1993 חי  8510 למברג י

 3097 רוזנפלד דניאל 27.4.2005 רוזנפלד בלה

ץ יעקב מרדכי 1.5.2005 שץ יוסף  9455 ש

ן  1227 ביטון מרדכי 31.3.1995 ביטו שמעו

ן ו 3.12.2004 ביטו שמעו  1243 ביטון זאז

י זלדה זינבול י פני 29.3.2005 לו  1847 לו

 5802 איזנברג קורנילה 9.3.2005 לבל נאוה נירול

 6094 שמר יוסף 28.3.2005 שמר אביגיל

 6087 כנעני אפרים 23.4.2005 כנעני פנינה

נתן רות ו נתן זהבה 19.2.2005 י ו  4936 י

זמן סוזן י זמן מרקו 26.1.1999 ו י ו  2604 ו

 3207 בנטוב משה 15.5.2005 בנטוב יפה

ט קרן ו נ די  הו

 שפרה

 1990 ליפצר קליר 3.8.1990

 1977 פרנקל יחזקאל 23.4.2005 פרנקל שרה

רץ דינה ו  0887 בבובליל שרה 14.2.2005 שו

רץ דינה ו  8260 בובליל דוד 23.6.1953 שו

ת י ד הו  0781 אגיב מאושר 9.6.2002 אגיב י

 7307 רכבי סופיה שרה 1.10.2003 רביד דליה

י דליה נטליה  4906 הלפרן רחלה 28.12.2004 לו

י דליה נטליה ן 8.9.1999 לו  4898 הלפרן ליאו

ה 4.4.2005 זלץ דוד  6527 זלץ חי

 4927 כהן נורית 21.5.2005 כהן יצחק

 2016 סעת צלח 2.12.2003 סעת ראשל

ר  4344 אלפסי מלכה 1.3.2002 אלפסי מאי

 0230 שחרון יעקב 8.4.2005 שחרון נחמי

הו רחל הו ליאור צלח 26.4.2005 אלי  4552 אלי

 4611 משה עזרא 24.3.2005 משה אסתר

ת די הו ג פאול 13.10.1998 רנד י  0673 הרצו

ת די הו  5785 הרצוג שרה 27.2.2005 רנד י

ה י  7855 רבן בלה 2.1.2000 רבן מתי מתנ

ר  0025 פורגס יעקב 7.4.2005 פורגס מאי

נה 11.5.2005 צוק יעקב  2263 צוקרמן מי

 4903 סמן טוב דוד 23.4.2005 סימן טוב בנימין

ם י  1819 דמול אסתר 13.4.1980 דמול חי

נה 21.3.2005 כהן בנימין ו  6010 כהן י

3859 

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 0446 מעברי מרים 30.3.2005 מעברי משה

 1408 חדי מרים 1.1.1992 חדי סלומון

 7859 גבאי אסתר מרים 8.3.2005 גבאי רועי

 2234 חגבי מחפוד 18.11.2004 חגיבי חמאמא

ן 17.5.1996 מנדלסון רחל  3854 ארמי ששו

 6625 מזרחי נפתלי 31.3.2005 מזרחי אהרן

זרניצקי וולף 7.11.1999 פולסקי פניה  3544 י

זרניצק שרה 11.1.1994 פולסקי פניה  3601 י

ר או י  היצחקי שנ

 זלמן

 7946 היצחקי ישראל 18.3.2005

י אנרי י בנימין 21.12.2004 לו  6629 לו

ן בנימין ן נעמי 5.4.2005 ששו  6982 ששו

ו לזר ו חנה 17.4.2005 דמאי  3593 דמאי

ץ צילה 6.2.2005 טאוב בת שבע בי בו  5749 לי

ם אבפירנס י ם פואד 7.1.2005 חי י  4416 חי

זה 31.10.2003 שאבי טוביה בי עלי  0345 שאי

יאל יצחק ז יאל דוד 12.3.1979 עו ז  5124 עו

יאל יצחק ז יאל בלה 31.12.1994 עו ז  5132 עו

ר 23.6.1986 שאבי טוביה  0337 שאבו מאי

ינטרוב צבי ינטרוב אברהם 23.4.2003 ו  2646 ו

ינטרוב צבי ינטרוב בת שבע 3.3.2005 ו  2688 ו

 3715 באבא יעקב 17.11.2003 באבא רבקה

 6359 קיגלמן מיכאל 12.2.2005 קוגלמן בלומה

ץ אלבי  שמו

 פרדריקה

ץ אריה 28.4.2005 אלבי  8894 שמו

ים נחמיה 7.4.2005 ורטהים עמירם  3781 ורטהי

 1836 ספר ברוך 3.5.2005 סופר רינה

 גיזנבורג אברהם

 ישראל

 גינזבורג שמואל 25.4.2005

 גרשון

4954 

ניק רות י ן אברהם 22.3.2005 ו ו  8211 צי

 2834 אלעזר נסים 12.5.2005 אלעזר זלדה

ין קלר ין 13.4.2005 בראונשטי  בראונשטי

 אליעזר

6063 

ם 9.3.2005 בנדרימר סימה י  3787 בנדרימר חי

ה יעקב 3.2.2005 קורץ ורד י ו  0711 אלו

ת די הו  4880 צדוק בנימין 26.4.2005 צדוק י

 0249 כהן בת שבע 6.5.2005 כהן דור

 2343 מרעשלי יעקב 27.3.2005 מרעשלי מלכה

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 מסי תאריך שם המבקש/ת מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

דה 1.1.2005 הובר נגבה 9782 טולדו אולגה 25.8.1998 טולדו יעקב הו  4748 בן דוד י

ר 29.5.2005 בונן רחל 2992 אבידן אברהם 29.5.2005 אבידן רם  8750 יצחקי מאי

די שרה 7941 פישמן לזר 22.2.2005 פישמן יוסף י  9514 דודי אברהם 7.4.2005 דו

 4298 דרומי כוכבה 25.5.2005 דרומי שרון 7719 ארביב גלית 26.2.2002 ארביב עמרם

ים לורט 11.2.2005 גרינבוים צבי  7749 קנין ישראל 12.5.2005 קנין אהובה 1799 גרינבו

רי ני או  5343 אדלר חנה 28.2.2005 אדלר אברהם 8935 אהרן אליזבט 2.3.2005 אהרו

 7699 גרינפלד אבלין 8.2.2005 גרינפלד מרדכי 9233 מצליח אנגלינה 24.4.2005 מצליח איליה

י יפה נ י יעקב 19.1.2005 עי נ  8522 לוצקי יעקב 15.5.2005 לוצקי רבקה 6760 עי

 7739 כץ פוליה 14.5.2005 רביד ערה 1572 חזן משה 29.12.2004 חזן דליה

ינטרוב חנה  2445 טיטמן משה 6.5.2005 קופר בתיה 4413 גנוט יצחק 11.8.2003 ו

י 6770 חזק מרדכי 22.1.1979 חזק אהרן נ ו  9879 ורד הרי 7.5.2005 ורד י

ץ אברהם בי בו י ץ קלרה 21.3.2005 לי בי בו י ני 2005) 2725 לי ו  ט״ו בסיון התשס״ה (22 בי

י אלברט י יצחק 8.5.2005 לו  6695 לו
 יצחק פרץ, המזכיר הראשי

 בר טוב חנוך 29.4.2005 בר טוב לאה

 שמואל

3571 
 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 8714 דסקלו חנצה 10.5.2004 דסקלו משה
 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו
 אפרים דליה

 פלור חנה

ם 11.5.2005 י  אפרים חי

ק אלה י  הי

י ירושה: 1404 ו ו  אפרים דליה בקשות למתן צ

 8.4.2005 פלור חנה

ם י  אפרים חי

ק אלה י  2925 הי
 מסי תאריך

ולנדה  תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת 7115 רובין אברהם 7.11.2004 רובין י

 0666 מדקר רובי 30.12.2004 איטח דיאנה 0742 פאראנסקי משה 18.5.2005 פרנסקי יבגני

 8998 הכהן דוד 20.4.2005 הכהן נאוה 8068 קרוטיאנסקי 4.5.2005 קרוטיאנסקי
 גיטל אברהם

ץ מירה פשי ון 19.6.2002 לי ץ סמי  0677 ליפשי
ר 3.3.2005 אסום סול  5428 אסום מאי

ץ מירה פשי ניה 12.2.2005 לי י ץ קרי  0735 ליפשי
ץ יעקב בי בו עקו ץ 9.5.2005 י בי בו עקו  י

 בלומה

4682 
 7697 סבח הלן 15.10.2004 עדני רחל

 7810 מורדוך נגי 12.5.2005 קשל זנירה
 3220 כהן פורטונה 20.5.2005 כהן אברהם אלברט

ץ נטי 21.1.2005 סגלוביץ גילה  9043 סגלובי
 2448 אלוש נעמי 10.5.2005 אלוש יצחק

ייסברוד סימה 18.10.1988 אבנר ברוריה  3823 ו
 5028 שטרן גיזלה 1.4.2002 שטרן אליקים

דאי אסתר הו דאי חביב 3.1.1988 י הו  2136 י
 5010 שטרן מנדל 14.2.1992 שטרן אליקים

רץ נלי ו  8475 טלר אספיר 18.10.2004 שו
ינטוך יוסף  2024 פיינטוך נטי 10.2.1978 פי

 6616 סימון דינה 17.12.2003 שטינברג אריאלה
 0729 כהן לדציה כהן רפאל

לי  0538 בודנה שלום 23.4.2005 בודנה מו
 2764 טלמון ראון 11.5.2005 טלמון שרה

 2191 בלומנשטוק 25.4.2005 בלומנשטוק אברהם
ויסבוך רחל ויסבוך מנדל 18.5.2005 ו  2687 ו

 6615 ברכה יצחק 5.5.2005 ברכה בלנשה חנה

 2726 מרגולין מרדכי 7.3.1989 קלידרמן תלמה 2183 בלומנשטוק 31.10.1994 בלומנשטוק אברהם

ן  7689 סבח סלומון 14.3.1993 עדני רחל שמעו

 1361 קופמן יצחק 13.5.2005 קופמן פאניה
 3131 רינגל יצחק 2.12.2001 רינגל מיכאל

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3860 ילקוט הפרסו



 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 5545 יצחק בוסנה 11.1.2005 טדלה יצחק

י אורלי י עמי 21.4.2005 לו  3054 לו

 0518 דלי אשר 6.4.2005 סקליאר רעיסה

ז 16.4.2005 מלכה רפאל עו  6213 מלכה לי

נה  9963 זמושקין אהרון 13.3.2005 זמושקין מי

זה  1552 מלכה יעקב 10.5.1999 מלכה עלי

 1259 מילר רוה 6.9.2003 גיל אור רחל

ני יחזקאל ץ מרים 4.4.2005 אלו בי בו  9656 לי

 4401 תורגימן סולנגי 9.5.2005 ממן ניקול

רי ברכה י ז זרי מנחם 5.9.2003 עו  2646 עו

 8344 אבקסיס חנניה 20.3.2005 אבקסיס סוזן

 5892 רון יעל 17.3.2005 נוה נעה

 מגלילשבילי 23.4.2005 גל דוד

לו  אי

1299 

ילי 17.4.2005 גל דוד  מגרלשו

 אננה

3239 

 6166 טולדנו שרל 24.10.2004 טולדנו בדה

נהורן שלמה 13.4.2005 מנדל דליה י  9469 אי

 איל מנשה 13.2.2005 איל ברכה

שע הו  י

2145 

 9822 מרטין פרידה 24.3.2005 יעקב פנינה

ונגרובה אללה 7.4.2005 גרינברג בוריס  9446 ו

ן י  דיאמנטשטי

 מריאנה

אנה 17.4.2005 לי ו  7246 קראוס י

י מרים  3887 יצחקי אירן לו

ר זאב  מורגנלנדר 13.4.2005 מו

ן  שמעו

2081 

 5400 צירניאק שרה 16.11.1998 סנפירו טטיאנה

 מרקוס הרשקו 22.4.2005 מרטון אסתר

ם י  חי

0117 

 3022 דורי אבלין 12.3.2005 דורי כהן שולמית

 3014 דורי יוסף 22.12.1988 דורי כהן שולמית

 8241 כהן סניורה 24.3.2005 כהן יוסף

יטו דניאל יטו הלן 3.2.2005 טו  5892 טו

יטו דניאל יטו יצחק 23.9.1981 טו  5884 טו

 5494 טרכטנברג גנריך 11.4.2005 בזובציוק אמה

ני 2005) ו  ח׳ בסיון התשס״ה (15 בי

ר הראשי  יצחק היקינד, סגן המזכי

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 4455 צרטובה סופיה 26.4.2005 צרטובה יגאל

ר פנינה  4509 ליבו יטי 24.4.2004 בן מאי

 6328 מליק חנה 20.7.2002 מליק ברל

ר יעל  4003 רוזנר יצחק 16.10.2004 מאו

 8918 חוטר שלום 2.8.2004 חוטר אילה

 3383 שפר אורנה 29.4.2005 שפר אריה

 8998 כהן ראובן 6.5.2005 כהן מרים

 0433 זוניס אידה 3.10.2004 זוניס בוריס

 2502 אברבוך ישראל 17.4.2005 אברבוך שמואל

 3166 ליברמן בילה 10.1.2005 וכטל לאה מלכה

 7923 צויבל לאה 3.10.1987 סיגלר קלרה

 4384 כהן לאה 15.4.2005 פישמן ברכה

י יצחק 9.6.2004 דהן שרה ז  5990 אשכנ

ג מנדל 26.12.1999 לביא גולדה י ו נצו ז  1410 רו

י דורה י אברהם 13.3.2005 לו  4650 לו

 8602 אלקיים שלמה 27.3.2004 אלקיים מרי

 3610 חקמון חמני 30.4.2005 חקמון אינס

ם לאורנה י ם סלי 1.4.2005 חי י  6079 חי

 6394 כהן רחמים 25.4.2001 כהן לורה

יך אריה יך אברהם 21.2.1993 רי  0112 רי

יך אריה יך טוסיה 24.3.2005 רי  3843 רי

 0521 מנדלוב ינטה 6.1.2004 בולגרו פני

 4404 ברוך הרמן 6.3.2001 ברוך מרגרטה מרים

רץ אדית 4.3.2005 גפני גיטה ו  6371 שו

 גרינשפון 3.4.2005 גרינשפון יעקב

וסיה  לי

5646 

 אוגורסקי 19.8.2004 אוגורסקי איליה

 טטיאנה

1118 

 8635 גולן רחל 26.4.2005 זיס רבקה

 7442 לב אמירה 25.4.2005 לב טוביה

 גולדגרבר אנשל

 דוד

 5865 גולדגרבר אהרן 11.1.2005

י רבקה  9675 אהרן סעדה 6.9.1992 הלו

י רבקה א 4.3.2004 הלו חי  9667 אהרן י

י מרדכי  7796 לוי שלמה 7.4.2004 לו

 0622 טלמור שמואל 27.5.2004 ברנבוים עטרה

 0134 טלמור שושנה 23.4.2005 ברנבוים עטרה

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3861 מי  ילקוט הפרסו



 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש

יצמן וטלי  0359 אזרך אנה 10.2.1998 ו

זנבום משה זנבום אסתר 18.5.2005 רו  4336 רו

 0742 סלומון יעקב 26.5.2005 סלומון עדנה

 9409 מישל אלכסנדר 18.6.1993 מיכאל יעקב

 9417 מישל קאתי 2.6.2004 מיכאל יעקב

 8915 בן אלי משה 2.2.2005 בן אלי רבקה

 2688 דנן אלי 22.12.1990 דנן אורי

יב 27.1.1994 גנדץ חיה  4701 גנדץ לי

 5344 בן שמואל 25.6.1991 בן שמואל רחל

 אברהם

נית י רו י דניאל 2.5.2005 עזאנ  8581 עזאנ

ני 2005) ו  י״ט בסיון התשס״ה (26 בי

, המזכיר הראשי ץ  יהושע ישראל כ״

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע בי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

זן 7.4.2005 ויסרוזן אריה ייסרו  ו

 דבורה

0535 

 טרגר אלטה 27.4.2005 טרגר יעקב אריה

 חיה ליבה

1111 

 1164 עטרי יחזקאל 27.2.2005 עטרי אורה

ץ הלר בי  מוסקו

 רחל

ץ 1.4.2005 בי  מוסקו

 הנרי

1824 

 2336 כץ משה 2.12.2004 כץ ריבה

ני רינה הו 6.1.2001 סיבו  2813 מלכה אלי

ולאי תמר  2821 מלכה חסיבה 29.4.2005 אז

 3339 ארדיטי דינה 11.5.2005 ארדיטי מרדכי

ץ י ר יסה מו יסה מריטה 19.4.2005 מו  3350 מו

 3640 קלב אברהם 21.2.2005 ברטמן דליה

 3825 נויפלד צבי 8.1.2003 נויפלד מרים

 4362 גורדון יעקב 13.1.2004 גורדון שמואל

 4370 גורדון מלכה 22.12.1995 גורדון שמואל

 5247 וולפמן יעקב 24.3.1992 זאץ אלנה

 5957 גורגיי גיוהר 7.10.2003 חליליאן שולה

 6313 אבישר תקוה 27.4.2005 אבישר עזרא

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו

 בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו  בקשות למתן צו

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 אטליס איסאק 14.5.2004 ליוברסקי טטיאנה

 יצחק

5970 

 5988 אטליס רבקה 5.11.2003 ליוברסקי טטיאנה

ת י ד הו  7259 מילר שרגא 18.5.2004 מילר י

 2875 ישחקוב פרידה 17.7.2002 ישחקוב מנשה

 0202 פנחס עשהאל 25.4.2005 פנחס ענת

ה לי ו  ורחובסקי 15.4.2005 ורחובסקי י

 ולנטינה

5559 

ר  6517 קדוש זינט 25.5.2005 קדוש מאי

 1589 גרזון יעל 13.9.1995 גרזון יעקב

 3586 ענקי עודד 6.6.2005 ענקי תמר

דה 7.6.1962 חסאן לאה הו  1604 חסאן י

 1612 חסאן נסרייה 8.2.2005 חסאן לאה

 אבשלומובה 29.7.2000 אבשלומוב יוסף

 אממה

7975 

 גרמן מטלה 5.3.1983 גרמן ישראל

 מלטה

1936 

 9925 דהן רפאל 26.2.2005 דהן שרה

 5341 לקסר לאון 1.2.2005 לקסר רחל

יליה 21.12.2004 ברגר נעמי ז  9904 בנאו רו

 2985 כץ אסף 7.6.1986 כץ דוד

 8111 מואטי גאן 28.5.2002 מואטי גאן

ציה רץ אמיליה 22.4.2005 דוד פלי  8238 שו

ם י  1377 ליטמן אסתר 18.4.1993 סילברמן חי

 6696 גלאם רפי 16.4.2005 גלאם רבקה

 פנט אשר 25.4.2005 פנט משה

 שמואל

7357 

 7365 פנט סופיה 9.11.1995 פנט משה

 0746 פלצמן רחל 24.5.2005 מלינסקי חנה

 9419 פליק משה 28.5.2005 פליק נאוה

 3071 ווקסמן אלכס א 22.6.1991 וקסמן פרדל

ורם  5585 סנדלר רות 26.11.1999 פורמן י

ורם  5807 סנדלר יצחק 22.4.2005 פורמן י

אב ו  6708 דבורי שלמה 2.3.2005 מזרחי י

3862 



 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

 2457 בן אבו עמרם 4.11.2003 מהלל גילה

רץ צבי הו 17.6.2004 שו רץ אלי  1746 שו

 1495 מסיס לובה 3.4.2005 מסיס אלה

 5186 גולשטנד גירלדו 30.5.2005 גולשטנד רחל

ינר קובי הנה 27.2.1999 ו ו  8117 גלזר חנה י

 4006 ארנרייך יונס 28.6.1999 ארנרייך נחמן

ינה 9.5.2005 ארנרייך נחמן  3990 ארנרייך ז

 5450 קלר מרדכי 29.5.2005 ברוך איטה

 2917 אורן מיכאל 13.5.2005 אורן לאה

 9968 דודין דוד 10.3.2005 שוסטר פנינה

 5185 לניר מרים 16.3.2005 לניר יוסף

 7943 בריגע פורטונה 4.6.2005 מדהלה תמר

 7110 עפגין מזל 29.5.2004 עפגין אמנון

 4420 גרטנלאוב חיה 23.12.2004 מונש שושנה

 1410 כהן יעקב 6.5.1986 סיני שרה

 1428 כהן מרים 7.12.2004 סיני שרה

 7251 אבין דפנה 10.5.2005 אבין אלה

 4404 כהן יעקב 8.5.2005 כהן שי

י ירוחם נ י עדה 4.4.2005 שמעו נ  8950 שמעו

גינה  0852 קוך בטיה 4.4.2004 פירנר רי

 לזרוב ירושלמי

דיה  לי

 8141 לזרוב קרולינה 23.8.2002

הו מוטי י נה 28.5.2005 נתנ ו  5541 זיגנר צי

 2525 זבולון מנשה 17.6.2003 זבולון יוסף

 שרשבסקי

 אלכסנדרה

ניה אברהם 30.5.2003  0966 או

נדל 1.5.2005 שרשבסקי י ניה שי  1014 או

 אלבסנדרה

ני 2005) ו  ט״ז בסיון התשס״ה (23 בי

ר הראשי ץ, המזכי  חנוך גרנבי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע בי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

 0611 בנגייו יוסף 4.4.2004 בנגיו ראובן

 2251 בהן אברהם 25.4.2005 בהן מזל

3863 

 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

זראילב לב  יוספין סטרה 21.3.2005 י

 ליה

6452 

 6590 שמואל צבי 22.3.1997 שמואל סבינה

 7260 כהן אהרן 7.12.2004 כהן רחל

תי ו רו ל י דה 30.1.2004 הי ו ו ו ל י  7412 הי

 7473 נגר עמוס 13.2.2005 נגר דולי טובה

ם 1.4.2005 חזקאלו הרצל י  7817 יחזקאל חי

 8230 מוזס משה 25.7.2004 מוזס שושנה

 9271 סבן אמה 19.12.2003 סבן מרסל דוד

ר 14.10.2004 עף בטי  2435 עף מאי

 9002 גרינברג רבקה 30.8.2001 גרון טובה

 7511 גרינברג מרקו 25.1.2005 גרון טובה

 5429 עמר מרסל 19.1.2004 עמר יצחק

ן מריה י ז י  1370 קגן לב 4.11.2002 דרי

ן מריה י ז י  1404 קגן אביגיל 26.4.2002 דרי

 קרייסמן הרב 7.11.2004 קרייסמן לאה

 נחום דב

1881 

ין טובה  9228 לוין זלטה 4.11.2004 לו

 5911 צוקרמן שלמה 5.12.2004 צוקרמן מגדלנה

 5786 אורבן יאן 1.4.2005 אורבן דנה

י שולמית נ ני רפאל 9.1.2005 אדו  7942 אדו

ני 2005) ו  זי בסיון התשס״ה (14 בי

 משה הלוי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו  בקשות למתן צו

 מסי תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

 0747 אוקאשי סעדיה 31.8.2004 עוקשי חנה

יצמן  3428 יצחק טובה 17.2.2005 יצחק ו

יצמן ז 7.4.1999 יצחק ו י  3410 יצחק עז

י לאה  4263 לוי משה 17.4.2003 לו

א סגולה חי א זכריה 12.12.2000 י חי  י

 זבולון

8688 

 7798 ביטון משה 24.10.2001 ביטון פוריה

ני 3.3.2000 נגולה כרמלה  4752 נגולה רו

שע לטיפה 27.5.2005 צור יפה הו  7551 י

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  ילקוט הפרסו



 מסי תאריך שם המבקש/ת מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

ם 2.4.2005 פרץ תמו י  5041 בנגייו אסתר 9.8.1991 בנגיו ראובן 2512 פרץ חי

ורצמן ארנון 19.3.1978 גולדנברג  5100 גיינו מכלוף 25.8.2004 גיינו דליה 7313 שו

 5325 מאמאליה לולו 13.4.2005 ממליה יגאל כרמית

יר התשס״ה (10 במאי 2005)  אי באי
 6209 חנוכה לאה 1.2.2005 חנוכה אברהם

, המזכיר הראשי  נפתלי אלמשעלי
 6836 עטיה כמוס 5.5.2005 עטיה אסתר

זה בית הדין הרבני האזורי באשדוד י  8443 ביטון דוד 23.5.2005 ביטון עז

 8714 בן זקן יצחק 2.5.2005 בן זקן דוד הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  5163 עטיה אסתר 16.5.2005 אבקסיס מלכה להו
י ירושה: ו  בקשות למתן צו

ני 2005) ו  טי בסיון התשס״ה (16 בי

ר הראשי מסי תאריך  שלמה דידי, המזכי

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

יס יוסף 27.1.2004 ויס שרה י ו  בית הדין הרבני האזורי בצפת 0959 ו

ניאנו 22.1.1991 אברהם סילביה  סטרהוטי

יזר  לי

1173 
 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע כי הו דו י י ו  להו

מי זר שלו  עו

 מיקאילוב סביל

18.12.1994 

15.5.2005 

זר אליאס  עו

 מיקאילוב

 תמרה

2018 
י ירושה: ו  בקשות למתן צו

זר שלומי  עו

 מיקאילוב סביל

18.12.1994 

15.5.2005 

זר אליאס  עו

 מיקאילוב

 תמרה

2465 
 שם המבקש/ת

 תאריך

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

זר אליאס  עו

 מיקאילוב

 תמרה

דו 13.1.2005 גולה דוד בנ הו  3342 גולה י
 9518 רביבה סלומון 13.5.2004 אלביליה פנינה

 4401 לירצמן סוניה 26.2.2002 רופין אליזבטה
 7074 רביבה אנט 10.7.1999 אלביליה פנינה

 4792 סמימי יצחק 31.8.1990 סמימי דוד
 5912 אליק סיגל 9.10.1995 אילוק אברהם

 5229 שרגו לב 24.6.2004 שרגו גנאדי
 3310 אילוק חנניה 10.4.1996 אילוק אברהם

 5282 כהן אסתר 8.5.2003 כהן אלברט
ן בנימין  7452 מירון רחל 6.7.2003 מירו

ר 2.7.2003 שגב יצחק  7011 שגב מאי
ן בנימין ן יעקב 22.4.2005 מירו  7981 מירו

 7029 שגב זהבה 7.5.2005 שגב יצחק
ן משה ן שלמה 4.2.2005 ששו  0601 ששו

 7539 סקורי רוז 30.1.2005 סקורי סמי
 0899 אמר אשר 17.5.2005 עמאר יעקב

 7572 וישנבסקי 1.6.2005 וישנבסקי
ן זה 28.3.2005 אסולין שמעו י  2515 אסולין עז

אנה גלינה דיאנה  9492 אגמי מירה 26.2.2005 אגמי י

ימן נסיה 8.12.2004 סמוש גריגורי  9528 לב אליס 6.3.1996 לב אביבה 7800 ני

ה 10.7.2001 עטון מרדכי 9014 רדטה דסלין 31.8.2001 סלומון אברהם  8744 עטון ששי

 3147 זרגיאן בנימין 15.4.2005 זרגריאן פרידה 9017 אסולין אברהם 12.8.1988 אסולין פריחה

רץ לודמילה ו רץ יעקב 21.4.2005 שו ו  5910 חסין סופיה 11.5.2005 חסין לב 8208 שו

ת די הו ן י מו ן עמוס 7.5.2005 מי מו ו יעקב 4173 מי נ י נו מכלוף 8.12.1988 דנ י  7812 דנ

ו יעקב 9711 ממיסטולוב 16.5.2005 ממיסטולוב נ י נו חסיבה 18.4.2001 דנ י  7820 דנ
אשה תמרה  י

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3864 ילקוט הפרסו



 מסי תאריך מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

או פנטנש י נ טו 29.3.2005 אי מו י אי  2782 אברגל אסתר 17.6.2005 אברגיל אשר 6836 אברו

 טוודגיז
ת די הו ת הרמן גבריאלה גילאון י די הו  9420 הרמן גבריאלה 26.1.2004 גילאון י

לי י ו יאשו נ לי 20.2.2005 בי י ו יאשו נ  8346 בי
 0161 כחלון דוד 1.11.2004 כחלון מרים דלי גבי כחלון דוד כחלון מרים

יך ושצי י 18.8.2003 נפומני  9838 לויאן מלוך 12.7.2004 לויאן יעקב 6328 נפומניאשצי

 מלכה אלכסנדר דיאנה

 7911 שמיען אסתר 26.7.2004 שמיאן אורי 0107 וינטר אסתרה 24.8.2004 אלבז דבורה

וכבד 29.3.2005 ברישנסקי  9382 סטפננקו 17.10.2004 זאק סבטלנה 5433 פז י

 אנטולי דרורה

ש יצחק 21.4.2005 עשוש הדסה לי 8148 עשו י לי 13.5.2005 משהאשו י  5966 משהאשו

וכבד  יוסף י
 5856 עמראן עמראן 5.4.2004 עמרם יוסף

 דריאמוב ולרי

 יוסף

 4705 דריאמוב עדה 9.5.2004 דריאמוב ולרי
 8653 ברנשטיין 13.12.1995 שינקרנקו חיה

 אלקולומברה אלקולומברה
 שינקרנקו חיה

ה  9363 אלקולומברה 20.5.2005 אלקולומברה חנצי

 בראון אלה
 אברהם אבלין

 7318 בראון אלה 10.4.2002 בראון משה
 אבלין

יה ו ילי ז  ריגינשו
 בראון אלה בראון משה

יה 10.5.2005 ריגינשולי ו ילי ז  7342 ריגינשו
ץ 15.8.1985 בראון משה גנ נה 5826 בראון אי  חתו

 יצחק
ד י נ  רופמן אולגה רופמן לאו

 יצחק
ד י נ  5343 רופמן אולגה 19.2.2005 רופמן לאו

 9362 בובניק יוסף 17.3.2005 בובניק גבי

 2855 דניאלי בובב 30.5.2004 חדד נעימה

 2848 דניאלי אהרן 20.1.2004 חדד נעימה

ן אנה ן רפאל 7.1.2005 מינדלי  0576 מינדלי

 6228 בהן יעל 26.3.2005 בהן יגאל

 4494 פוגל מיבאל 7.5.2005 פוגל שושנה

ני 2005) ו  י״ב בסיון התשס״ה (19 בי

ר הראשי  אברהם פרץ, המזכי

 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע בי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

ני 2005) ו  י״ג בסיון התשס״ה (20 בי

ר הראשי , המזכי  ניסים אדרי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע בי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

ר ס״ה גד סעד מרים י ן ט׳ אי  1305 גד סעד שמעו

ם י  חי

הו  9318 שמש רימה כ״ט אדר בי ס״ה שמש אלי

 4910 ברנשטיין כ״ב אדרבי ס״ה ברנשטיין יוסף

ובוב  לי

 3551 דסקל יעקב י״ג כסלו ס״ה גרשון שושנה

ר ס״ה פראק מיכל י  1153 פראק צבי חי אי

 מסי תאריך

 תיק שם המנוח/ה פטירה שם המבקש/ת

ו 23.4.2005 צרור תקוה נ י  0195 צרור באנ

 0619 גואטה לידיה 20.5.2005 גואטה יעקב

 1837 דניאל יעקב 8.5.2005 דניאל כוכבה

 2593 דוד מרים 30.4.2005 דוד יוסף

אן 10.3.2005 נחום בועז י ו י  2602 נחום ו

 2648 אלחדד 30.3.2005 בן שושן ירדנה

יקטוריה  ו

מי מזל י מי דוד 3.5.2005 חי י  2847 חי

 5260 צור אריה 20.4.2005 צור אריה

 אסתר מיכאל

 5774 ביטון אסתר 10.10.2004 ביטון דוד משה

 6252 נגר יצחק 7.4.2005 נזר לאה

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3865 מי  ילקוט הפרסו



 בית הדין הרבני האזורי באריאל

 הודעות

גשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, ע בי הו דו י י ו  להו

י ירושה: ו ו  בקשות למתן צ

 מסי תאריך שם המבקש/ת

 תיק שם המנוח/ה פטירה

נה  3344 רותם מרדבי 10.5.2005 רותם ששו

נה ו  6115 שמוקלר אלא 14.8.1997 פרקש י

ני 2005) ו  חי בסיון התשס״ה (15 בי

ר הראשי  צבי מוראד, המזכי

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

פו י בתל-אביב—י ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1634/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אירן קוברינסקי בע״מ, ח״פ 7—325568—

,51 

, ת״ז 034093070, מרח׳ נוגלי  והמבקש: מרדכי אורו

 ההסתדרות 3, אור יהודה.

ום 23.6.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, בי בי

י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 5.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך רה הרו  בל נושה או משתתף של החברה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

ו זה. נ  למבקש הודעה על רצו

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

ום אוחר משעה 12.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.1.12.2005 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מרדכי ארונוגלי, המבקש

פו י בתל-אביב—י ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1691/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ות בע״מ,  ובענין פירוק חברת סקאיליפט תעשי

/ ן ו י ״ד ני הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב עו

ין, מרחי אבן גבירול 121, או ש״א הורנשטי / ן ו י  או גי הורנשטי

 ת״ד 22242, ת״א 61222, טלי 5220010—03, פקס 5270519—03.

 תאריך שם המבקש/ת

 שם המנוח/ה פטירה

 מסי

 תיק

ר ס״ה שרטר שלי רחל י  4340 שרטר צבי וי אי

ו ו נדה אבצי ו נדה אפרים ב״ט בסלו ס״ג ו ו  5940 ו

״א טבת ס״ה ממן מזל  5635 סיטבון פרנסיה י

ן בנימין  חשין פרומה בי אלול ס״ג חשי

 אסתר

4893 

ילי גוציה ילי זי שבט ס״ג ציצישו  ציצישו

 שלום

3897 

 5883 אסולין שלמה ט״ז ניסן ס״ה אביטן בתיה

 9327 כהן פרנס טי אלול ס״ד יעקב נילי

 3814 סויסה תמר ב״ח אד״א ס״ג שחיבר ורד

הו ב״ט אד״א ס״ה שאשה זנט  4114 שאשה אלי

ל ן שאו ו ן יוסף י״ג שבט ס״ה אוחי ו  6012 אוחי

 6130 שבת דניאל ב״ח חשון ס״ב שבת מנחם

הו  7322 ביטון חביבה י״ג אדר בי ס״ה ביטון אלי

ש זי ניסן ס״ד אוקנינה מרים עי  0487 אוקנינה י

ר ס״ה מרירס אסתר י ״ז אי  2776 מרירס משה י

ולאי יפה  3161 חבוב שלמה זי טבת מ״א אז

גיל שע אליאס ב״ז אד״ב ס״ה יוסף אבי הו  9140 י

ני  8754 אסלנוב אסתר הי אד״א ס״ה אסלנוב רו

ז ס״ד זזובסקי אלה  0056 פלאקסמן מטיה ב״ד תמו

ר ס״ה הראל ריקה י  2342 הראל זאב בי אי

י ויקטורי  תהביליאן י״ב סיון נ״ז לו

 סנובר

5191 

 9182 שמואל צבי די סיון ס״ה שמואלי עדנה

הו  וקנין אסתר ב״ד טבת ס״ג וקנין אלי

 שלום

5655 

 דוביאנסקי

 סבטלנה

 קרישמן בושה בי ניסן ס״ה

יב  לי

5269 

ר ס״ה טרויב מיכאל י  8968 טרויב יוסף ב״ב אי

ר ס״ה שרפי זהבה י  6483 שרפי יצחק י״ח אי

נד  רנסיה רימו

 אסתר

 רנסיה מרדושי ב״ה אב ס״ד

 רוברט

7145 

 7122 עזרן חנה ב״ה ניסן ס״ה פלר לאה

 8698 פרץ ימנה ב״ב תשרי ס״ב פרץ דוד

ני 2005) ו  בי בסיון התשס״ה (27 בי

 יצחק דהאן, המזביר הראשי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3866 ילקוט הפרסו



ום 13.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום שב בדין בי ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 19.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך רה הרו  כל נושה או משתתף של החברה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר שימסור  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ  למבקשים הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00  באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא י

ום 10.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ן, עו״ד י  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

פו י בתל-אביב—י ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1702/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת גונן — שירותי שמירה בע״מ,

/ ן ו י ״ד נ׳ הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

ן, מרחי אבן גבירול 121, י או ש״א הורנשטי / ן ו י  או גי הורנשטי

 ת״ד 22242, ת״א 61222, טלי 5220010—03, פקס 5270519—03.

ום 13.7.2005 הוגשה בקשה לבית  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום שב בדין בי ו  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 19.12.2005 בשעה 8.30.

צה לתמוך רה הרו  כל נושה או משתתף של החברה האמו

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר שימסור  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ  למבקשים הודעה על רצו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00  באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא י

ום 10.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ין, עו״ד  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 ערוצי זהב 80 בע״מ

 (ח״פ 0—087090—51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

גשה בקשה לבית ום 11.7.2005 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

 19.12.2005 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר שימסור  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 10.12.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ין, עו״ד  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

פו י בתל-אביב—י ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1692/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אריאל תאגיד לרפואה ואסתטיקה

 בע״מ,

/ ן ו י ״ד ני הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

ן, מרחי אבן גבירול 121, י ו ש״א הורנשטי א / ן ו י  או גי הורנשטי

 ת״ד 22242, ת״א 61222, טלי 5220010—03, פקס 5270519—03.

גשה בקשה לבית ום 11.7.2005 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי

כי י בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ו ז  המשפט המחו

ום ושב בדין בי  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הי

.8.12.2005 

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ן שלו, לאחר שימסור  הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדי

ו זה. נ דעה על רצו  למבקשים הו

דעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,  את ההו

אוחר משעה 13.00 דיהם לפי המען הנ״ל לא י  באופן שתגיע לי

ום 25.11.2005.  בי

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ין, עו״ד  אלון ש׳ הורנשטי

 בא כוח המבקשים

פו י בתל-אביב—י ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 1701/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ב שיער בע״מ, צו  ובענין פירוק חברת שי גרינברג עי

ן י ״ד ני הורנשטי  והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו

ן, מרחי אבן גבירול 121, י או ש״א הורנשטי / ן ו י ו גי הורנשטי א /  ו

 ת״ד 22242, ת״א 61222, טלי 5220010—03, פקס 5270519—03.

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3867 מי  ילקוט הפרסו



 אלדו מסגרות(1982) בע״מ

 (ח״פ 0—094439— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 20.10.2005, בשעה 16.00, במשרד רו״ח דוד כהן,  תתכנס בי

 ברחי העמל 1, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 שם טוב דואניס אליהו נהוראי

 מ פ ר ק י ם

 רזעים בע״מ

 (ח״פ 0—280950— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 6.10.2005, בשעה 10.00, ברחי זרובבל 13, חיפה,  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

רות של החברה. י י בנ  ו

ין, מפרק ואל זילברשטי  י

 המקום של עקי בע״מ

 (ח״פ 1—230686— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 25.9.2005, בשעה 19.00, במשרדי החברה, ברחי  תתכנס בי

ם 3, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, גבי ו  הי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 אברהם כהן, מפרק

 חצב—חפירה, ציוד בניה בע״מ

 (ח״פ 1—204395— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 1.9.2005, בשעה 19.00, ברחי רגיואן 5, ירושלים,  תתכנס בי

עד הפרסום, לפי המאוחר, לשם הגשת דוח ם ממו ו ו 30 י א /  ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

רות י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.
 יצחק פרייברג, עו״ד, מפרק

״ד מיתר, ום 21.9.2005, בשעה 9.30, במשרד עו  הנ״ל תתכנס בי

, ברחי אבא הלל סילבר ן ושות׳ י ו  ליקוורניק, גבע & לשם ברנדו

 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

רות של החברה. י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  כי

 רפי רן, מפרק

 עורק שירותי תקשורת בינלאומיים בע״מ

 (ח״פ 9—222913— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 21.9.2005, בשעה 10.00, במשרד עו״ד מיתר,  הנ״ל תתכנס בי

ן ושותי, ברחי אבא הלל סילבר י ו  ליקוורניק, גבע & לשם ברנדו

 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

רות של החברה. י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  כי
 רפי רן, מפרק

 אי.גייי.טי.אם. — שירותי סחר יפן ישראל בע״מ

 (ח״פ 2— 168071— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

פו 97, מרכז ום 18.9.2005, בשעה 9.00, ברחי י  הנ״ל תתכנס בי

רושלים 94342, אצל ״קיצור דרך —  כלל, קומה 2, משרד 202, י

תים משפטיים״, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה רו  שי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

רות של החברה. י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  כי

 אריה מנדל, מפרק

 שגר בשר בע״מ

 (ח״פ 3—265496— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 18.9.2005, בשעה 9.00, ברחי מאה שערים

 15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

רות של החברה. י י בנ  לנהוג בפנקסים ו

ר סמט, מפרק  מאי

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 מי  3868 ילקוט הפרסו



 קלימפקס בע״מ

 (ח״פ 3—110555— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 28.9.2005, בשעה 10.00, ברחי אורי צבי גרינברג 4,

 פתח תקוה 49378, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

רות של החברה. י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  כי

 גבי קלמן, מפרק

 סילדן ציוד תעשייתי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 8.9.2005, בשעה 10.00, במשרדו של עו״ד גבריאל

 רובין, רחי אורן 25, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 דן סיני, מפרק

 יורוס בע״מ

 (ח״פ 7—305080— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

דעה ם פרסום הו ו ם מי מי  תתכנס ביום 14.9.2005, או לאחר 30 י

ניהם, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, ברחי  זו, לפי המאוחר מבי

רי 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, ו פי נטי  מו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

ים ממן, מפרק  אסף—חי

 מגה ונדור בע״מ

 (ח״פ 0—284302— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 25.7.2005, במשרד עו״ד דרור שרמן, מרחי  הנ״ל תתכנס בי

 זיבוטינסקי 3א, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו
 דרור שרמן, עו״ד, מפרק

 דוד ומוטי דדוש בע״מ

 (ח״פ 2—230577— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 29.9.2005, בשעה 9.00, במשרדי רו״ח עילם  הנ״ל תתכנס בי

, רחי החבצלת 12ג, ירושלים, לשם הגשת דוח  ומוריס אזולאי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

רות י י בנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 של החברה.

 מרדכי דדוש, מפרק

 דירת חיה ומרדכי בע״מ

 (ח״פ 5—021148— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 20.9.2005, בשעה 8.00, אצל גבי מיכאלי  הנ״ל תתכנס בי

ים 53241, לשם הגשת דוח צו סירני 40, גבעתי  ושותי, ברחי אנ

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

רות י י בנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 של החברה.

 מרצ׳לה לוזון, מפרקת

 א. זוהר מערכות וציוד לפלסטיק בע״מ

 (ח״פ 8—243845— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 2.10.2005, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רחי שלמה  תתכנס בי

 בן יוסף 13, ציק פוסט, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 שלום יואל, רו״ח, מפרק

 איפרוולס בע״מ

 (ח״פ 0—295635— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2.10.2005, בשעה 10.00, אצל המפרק, ברחי נחמני

 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

רות של החברה. י י בנ  לנהוג בפנקסים ו
 רמי בן נתן, עו״ד, מפרק

ם 5427, י״ב באב התשס״ה, 17.8.05 3869 מי  ילקוט הפרסו



 ר.ל.י.ן(השקעות) בע״מ

 (ח״פ 1—190459— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 2.10.2005, בשעה 10.00, ברחי אל על 4, הרצליה,  תתכנס בי

צד התנהל הפירוק  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

רות של החברה. י י בנ  ו

 איל וולפסטל, עו״ד, מפרק

 ידידי ליאור בע״מ

 (ח״פ 4—210615— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 2.10.2005, בשעה 10.00, ברחי ההדרים 78, שדה  תתכנס בי

 ורבורג, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

רות של החברה. י י בנ  בפנקסים ו

 אברהם אדמוב, מפרק

 אלקו טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 3—294823— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 2.10.2005, בשעה 10.00, במשרדי החברה, בשדי  תתכנס בי

 שאול המלך 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

ם כבעלי חוב מי  באסיפה רשאים להשתתף רק נושים הרשו

שו ראיה להנחת דעת דירקטוריון י ג  בספרי החברה או כאלה שי

ר מאושר כדין אשר  החברה לחוב הנטען על ידם, בצירוף תצהי

ם לפני מועד אסיפת מי אוחר מ־14 י ישלחו למשרי החברה לא י  י

ם.  הנושי

ו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפת י ה  נושי החברה י

י כוח ו פ י זאת על פי י די בא כוחם ו ם בעצמם או על י שי ו  הנ

א תאגיד ו י הכוח ה פו י  בכתב חתום בידי נותנו (ואם נותן י

ר על זכאותם די מורשי החתימה בתאגיד, בצירוף אישו  — על י

אוחר ישלחו למשרדי החברה לא י יב את התאגיד), אשר י  לחי

ת לפני מועד אסיפת הנושים.  מ־72 שעו
 אליעזר וסלי, דירקטור

 צ.י.ד.י. בע״מ

 (ח״פ 8—246132— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 25.7.2005, במשרד עו״ד ליאור לנדאו, מרחי  הנ״ל תתכנס בי

 זיבוטינסקי 3א, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו

 ליאור לנדאו, עו״ד, מפרק

 אקטואליה תקשורת בע״מ

 (ח״פ 0—272969— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ום 25.9.2005, בשעה 10.00, אצל עו״ד אפרתי, גלילי  תתכנס בי

יסוצקי 6, תל אביב, קומה 2, לשם הגשת דוח סופי  ושותי, רחי ו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי  של המפרק, המראה כי

רות של י י בנ צד לנהוג בפנקסים ו  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.

 רפי רוזנפלד, מפרק

 ב.צ. בן-צבי ניהול ונאמנות בע״מ

 (ח״פ 5—228785— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ום 10.10.2005, בשעה 10.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

דה 21, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רחי העבו

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

רות של החברה. י י בנ  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ו
, מפרק  זאב בן-צבי

 הולוגרפיה בע״מ

 (ח״פ 2—119783— 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ת ו ממי ום 2.10.2005, בשעה 10.00, ברחי הקו  הנ״ל תתכנס בי

 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

רות של החברה. י י בנ  לנהוג בפנקסים ו

, מפרק רי  שמעון המאי
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