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 הודעה על גמד כהונתו של שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

, על גמר כהונתו של שמואל חמדני, ו  משולב], התשמ״ד-984ו

 סגן נשיא בית משפט השלום באשדוד, ביום כ״ו באב התשס״ה

 (ו3 באוגוסט 2005) עקב פרישתו לגמלאות.

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-60)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על גמד כהונתו של שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח

, על גמר כהונתו של דן גבאי, שופט ו  משולב], התשמ״ד-984ו

 בית משפט השלום בתל אביב, ביום וי באב התשס״ה (וו

 באוגוסט 2005) עקב פרישתו לגמלאות.

 ח׳ באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-60)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על מינוי זמני של מפקח על הביטוח

 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-ו98ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח

, מיניתי את ידין ענתבי, ת״ז ו ו98ו  על עסקי ביטוח, התשמ״א-

 028078525, למפקח על הביטוח, החל ביום כ״ז באב התשס״ה

.  (ו בספטמבר 2005), במקומו של אייל בן־שלוש2

 כ״ה באב התשס״ה (30 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-704)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 208.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2709.

 מינוי הדשות

 לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-970ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת ביטוח רכב מנועי

, אני ממנה את ידין ענתבי להיות ו  [נוסח חדש], התש״ל-970ו

 הרשות לענין הפקודה האמורה, החל ביום כ״ז באב התשס״ה

 (ו בספטמבר 2005).

 מינויו של אייל בן־שלוש2 - בטל באותו מועד.

 כ״ה באב התשס״ה (30 באוגוסט 2005)

 (חמ 3-156)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2709.

 הודעה על מינוי מנהל כללי

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 2ו לחוק שירות המדינה
, מינתה הממשלה את אריה בר  (מינויים), התשי״ט-959וו
 לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה, במקום סלמן בן

 ציון2.

 תוקף המינוי החל ביום ט״ו באלול התשס״ה (9ו בספטמבר
.(2005 

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-56)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86; התשכ״ג, עמי 110.

 2 י״פ התש״ס, עמי 2346.

 הודעה על העבדת סמכות הנתונה על פי חוק

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-ו200

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 0ו(ב)(וו) לחוק הממשלה,
, 2 , כי בהתאם לסעיף ו3(ב) לחוק־יסוד: הממשלה  התשס״א-ו200ו
 החליטה הממשלה להעביר לשר התיירות את הסמכות הנתונה
-  לשר התחבורה על פי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג
 963ו3, לענין בקשות חברת ״ישראייר תעופה ותיירות בע״מ״
 וחברת ״ארקיע קווי תעופה ישראליים בע״מ״, למנותן כמוביל

 נקוב בקו תל־אביב-ניו־יורק.

 ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום י״ז באב התשס״ה
 (22 באוגוסט 2005).

 כ״ד באב התשס״ה (29 באוגוסט 2005)
 (חמ 3-3281)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 3 ס״ח התשכ״ג, עמי 104.

 אצילת סמכויות

 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ג) לחוק סדר הדין הפלילי
ו (להלן - החוק), אני אוצל  [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו

 לפרקליט המדינה את סמכותי לפי סעיף 2ו(א)(ו)(ב) לחוק.

 זי באלול התשס״ה (11 בספטמבר 2005)
 (חמ 3-1424)

 מני מזוז
 היועץ המשפטי לממשלה

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשס״ד, עמי 329.

 הודעה על גמד כהונתו של שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
, על גמר כהונתו של דניאל ארנסט, ו  משולב], התשמ״ד-984ו
 שופט בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ״ו באב התשס״ה

 (ו3 באוגוסט 2005) עקב פרישתו לגמלאות.

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

 חמ 3-60)

 ציפי לבני
 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 לחוק האמור, פרט לסמכותי ליתן היתר כללי לפי סעיף 25(א) או

 (ב), ליונה קידר, ת״ז 065479834, ולאלי פז, ת״ז 50ו006545.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-417)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 תיקון למבחנים נוספים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

 במוסדות ציבור

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו

,  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו ו

 ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה

 תיקונים למבחנים לחלוקת כספים במוסדות ציבור2 (מרכזים

 להעמקת החינוך היהודי) (להלן - המבחנים העיקריים):

 1. במקום סעיף בי למבחנים העיקריים יבוא:

 ״ב. תקנה תקציבית: ו22-5-ו3.״

 2 . בסעיף וי למבחנים העיקריים -

 (1) פסקה (1) - תימחק ;

 (2) במקום פסקה 2 יבוא:

 ״(2) אחת ממטרותיו העיקריות של מוסד הציבור,

 הרשומות אצל רשם העמותות, היא נושא

 התמיכה כאמור בסעיף א״;

 (3) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(3א) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת

 הלימודים הפורמלית בבתי הספר.

 (3ב) ההשתתפות בפעילות הנתמכת אינה מטלת

 חובה מטעם בית הספר שבו לומדים הילדים

 ובני הנוער, ומוסד הציבור ובית הספר יבהירו

 זאת בכתב להורי התלמידים״;

 (4) בפסקה (4), בסופה יבוא ״והפעילות הנתמכת אינה

 מתוקצבת בכל דרך אחרת מתקציב המדינה״.

 3. בסעיף ח(1) למבחנים העיקריים, בסופו יבוא:

 ״לענין זה, יינתן ערך של מחצית יום תלמיד ליום תלמיד
 המועבר בידי מתנדב או מתנדבת שירות לאומי; ימי
 תלמיד המועברים בידי מתנדבים אחרים לא יילקחו

 בחשבון לצורך התמיכה;״.

 4. אחרי סעיף חי למבחנים העיקריים יבוא:

 ״ט. תוקף

 תוקף מבחנים אלה עד יום לי בכסלו התשס״ו (ו3 בדצמבר
 2005).״

 5. תחילתו של תיקון זה ביום כי בטבת התשס״ה ( ו בינואר
.(2005 

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-1888)

 לימור לבנת

 שרת החינוך התרבות והספורט

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.

 2 י״פ התשנ״ט, עמי 2748.

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משדד
 התיידות

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק שירות המדינה
, ולאחר התייעצות עם נציב שירות  (מינויים), התשי״ט-959וו
 המדינה, אני מטיל על משה ריגל, המשנה למנהל הכללי של
 משרד התיירות, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
 התיירות, ביום יי באלול התשס״ה (4ו בספטמבר 2005) או עד

 שובו של אלי כהן, המנהל הכללי, מחוץ לארץ, לפי המוקדם.

 חי באלול התשס״ה (12 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-56)

 אברהם הירשזון

 שר התיירות

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 מינוי מפקחי עבודה

 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-954ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק ארגון הפיקוח על
, ולפי סעיף ו לחוק עבודת הנוער, ו  העבודה, התשי״ד-954ו
, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה  התשי״ג-953ו2
״ג-  לענין פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק הנוער, התשי

 953ו:

 שם המפקח מסי זהות

 יונה קידר 065479834
 עשורה ברקוביץ 055060727

 רפאל לימור 069087757

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-150)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 202.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 115; התשנ״ח, עמי 256; י״פ התשנ״ד, עמי

.2960 

 העבדת סמכות

 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-ו95ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק שעות עבודה ומנוחה,
, אני מעביר לאלי פז, ת״ז 50ו45ו0065, את ו  התשי״א-ו95ו

 סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק האמור.

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-871)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״א, עמי 204.

 הודעה על העבדת סמכויות

 לפי חוק עבודת הנוער, התשי״ג-953ו

- ״ג  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק עבודת הנוער, התשי
, אני מודיע על העברת סמכויות לפי סעיפים 4(ב) ו־25  953וו

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 115.
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- ארגון עובדי המים, ת״ד 10025, פתח תקוה 49001;

- תנועת המושבים, אגף המשק 1, רח׳ דה וינציי 19, תל
 אביב 69733;

 3. המשרדים המחוזיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
 מחוז השפלה וההר; מחוז המרכז; מחוז גליל-גולן; מחוז

 העמקים; מחוז גליל מערבי; מחוז הנגב .

 י״א באלול התשס״ה (15 באוקטובר 2005)

 (חמ 3-1179)

 שמעון טל

 נציב המים

 הודעה על בחינות

 לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול
 תיקי השקעות(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות),

 התשנ״ז-1997

 בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
 השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות,
 התמחות ואגרות), התשנ״ז-11997 (להלן - התקנות), מודיעים
 בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות ליועצי השקעות

 ולמנהלי תיקים, בתל אביב, במקצועות ובמועדים כלהלן:

 המקצוע היום השעה

 ניתוח ניירות ערך 27 בדצמבר 2005 11.00

 ומכשירים פיננסיים

 ניהול תיקים 29 בדצמבר 2005 11.00

 אתיקה מקצועית* 2 בינואר 2006 11.00

 דיני ניירות ערך ואתיקה 2 בינואר 2006 11.00

 מקצועית

 סטטיסטיקה ומימון 5 בינואר 2006 16.00

 חשבונאות 9 בינואר 2006 16.00

 כלכלה 12 בינואר 2006 16.00

 הרשמה לבחינות:

- ההרשמה תבוצע על ידי שליחת טופסי הרשמה דרך אתר
 האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.isa.gov.il לא
 יאוחר מיום 7 בדצמבר 2005, מועד סגירת ההרשמה לכל

 הבחינות.

- את הטפסים ניתן למצוא בכותרת ״טפסים״ (״טפסים
 למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא

 ייעוץ השקעות וניהול תיקי השעות״).

- יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה
 באמצעות כרטיס אשראי.

 * הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר

 אושר או יאושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך,
 על סמך ותק מקצועי או על סמך האמור בתקנה 14(א)(1)
 לתקנות. נבחן שייגש לבחינה ויתברר כי אינו פטור מחלק
 הבחינה בדיני ניירות ערך, יחויב להיבחן שנית בבחינה

 מלאה בנושא דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

 1 ק״ת התשנ״ז, עמי 352.

 הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש

 במים באזור קיצוב

 לפי חוק המים, התשי״ט-959ו

, אני מודיע  בהתאם לסעיף 38 לחוק המים, התשי״ט-959וו

 על הנחת הצעה בענין תיקון תקנות המים (שימוש במים

, בנושא קביעת שיעור הקיצוץ  באזור קיצוב), התשל״ו-976ו2

 בהקצאות המים לחקלאות לשנת הרישוי 2006.

 ההצעה הונחה במקומות המפורטים להלן, וכל אדם רשאי
 לעיין שם חינם בהצעה האמורה. כל המעוניין רשאי להגיש
 לנציב המים התנגדות בכתב^בתוך שישים ימים מיום פרסום
 הודעה זו, לפי המען: נציבות המים, הלשכה המשפטית, רח׳

 המסגר 4ו, תל אביב, פקסימילה: 03-6369751.

 המועד האחרון להגשת התנגדויות הוא כ״ח בחשון

 התשס״ו (30 בנובמבר 2005).

 לאחר המועד האמור לא יתקבלו עוד התנגדויות.

 ואלה המקומות שההצעה הופקדה בהם:

 1. משרדי נציבות המים:
- בתל אביב, רח׳ המסגר 14, תל אביב;

- בחיפה, דרך העצמאות 23;

- בירושלים, רח׳ הלני המלכה, בגין משרד החקלאו
 ופיתוח הכפר;

 2. ארגונים יציגים וארגונים צרכניים:

- המרכז החקלאי, שד׳ שאול המלך 8, תל-אביב-יפו;

- התאחדות האיכרים, רח׳ קפלן 8, תל-אביב-יפו;

- המרכז החקלאי של הפועל המזרחי, מרכז עמיאל, קיבוץ
 גלויות 34, תל אביב 66550;

- האיחוד החקלאי, דרך פתח תקוה 80, תל אביב;

- מחלקת ההתיישבות של תנועת ״חרות״, רח׳ המלך גורג׳
 38, תל אביב;

- התאחדות התעשיינים, רח׳ המרד 29, תל אביב; רחוב
 הרב קוק 2ו, ירושלים;

- מרכז השלטון המקומי, רח׳ הפטמן 3, תל אביב;

- ארגון המועצות האזוריות, המרכז החקלאי, שד׳ שאול
 המלך 8, תל אביב;

- מקורות חברת מים בע״מ, רח׳ לינקולן 9, תל אביב;

- תה״ל מהנדסים יועצים בע״מ, רח׳ אבן גבירול 54, תל
 אביב;

- המועצה הישראלית לצרכנות, רח׳ מנדלר 28, הקריה,
 תל אביב;

- הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות, בית הוועד הפועל,
 רח׳ ארלוזורוב, תל אביב;

- המינהל למשק המים ברשויות מקומיות, ת״ד 57923, תל
 אביב;

- הרשות לתכנון חקלאי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
 ת״ד 30, בית דגן 50200;

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2415.
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 בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית
 טייבה:

 לקראת הבחירות שקוימו ביום אי באלול התשס״ה (13
 בספטמבר 2005) —

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. חאג׳ יחיא יוסף

 2. חאג׳ יחיא עבד אל חכים

 3. מסארוה אחמד עראקי

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 17,016

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,533

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 483

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 חאג׳ יחיא יוסף 6,139 37.13

 חאג׳ יחיא עבד אל חכים 9,870 59.70

 מסארוה אחמד עראקי 524 3.17

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: חאג׳ יחיא
 עבד אל חכים.

 ט״ז באלול התשס״ה (20 בספטמבר 2005)
 (חמ 2150—3)

 יוסי ברון עאמר יוסף

 סגן מנהל הבחירות מנהל הבחירות מועצת

 מועצת הרשות המקומית טייבה הרשות המקומית טייבה

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות
 המקומית טייבה

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה—11965, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות
 למועצת הרשות המקומית טייבה שקוימו ביום טי באלול

 התשס״ה (13 בספטמבר 2005):

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:

 אול הרשימה המאוחדת למען טייבה

 אט סיעת אלטייבה

 ג אלאמל

 גא וחדה ואמל

 ה אל עזימה ואל ופא

 ו חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 חם אלהודא ואלנור

 יא וחדת אלסיף - איחוד השורות

 יס אלרסאלה

 לא אלפלאח

 מט מגיד אלטייבה

 עט עדאלת אל טייבה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

- נרשמים שפרטיהם רשומים ברשות ויש בידם הקוד

 האישי, יוכלו לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט יום

 לאחר שנרשמו.

- נרשמים חדשים יקבלו את הקוד האישי באמצעות הדואר,

 לאחר הרשמתם באתר האינטרנט.

- לא ניתן להירשם לבחינות באמצעות הפקסימיליה.

- לתשומת לב הנרשמים: טופסי הרשמה שיגיעו לרשות

 לאחר מועד הסגירה האמור לא יטופלו.

 ביטול הרשמה לבחינות:

- ניתן לבטל הרשמה לבחינה ולקבל החזר של האגרה

 ששולמה אך ורק על ידי הודעה בכתב.

- על ההודעה להגיע למשרדי הרשות לא יאוחר משבוע

 לפני מועד כל בחינה. המבטלים את הרשמתם לבחינה

 במהלך שבוע זה, לא יזכו להחזר אגרת הבחינה.

 מקום הבחינה: הגימנסיה העברית הרצליה, רח׳ זיבוטינסקי

 106, תל אביב.

 א׳ באלול התשס״ה (4 בספטמבר 2005)

 (חמ 2766—3)

 מאיר בקליניק

 מזכיר רשות ניירות ערך

 הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

ו (להלן -  בהתאם לסעיף 9 לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו
״ג-  החוק), ותקנה 0ו לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ
 993ו2 (להלן - התקנות), אני מודיע בזה כי ביום זי באלול
 התשס״ה (9 בספטמבר 2005), הוגשה לי בקשה לשינוי שם

 מפלגת ״יחד״ לשם ״מרצ-יחד״.

 ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי, במועד

 שיתואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות

.  המפלגות (אגרות), התשנ״ג-993ו3

 בהתאם לסעיף 6(א) ו־(ב) לחוק, רשאי כל אזרח ישראל
 בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן

 ובמועד שנקבעו שם ובתקנה 5(א) לתקנות.

 ט״ו באלול התשס״ה (19 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-2424)

 אלישע צידון

 רשם המפלגות

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 120.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 722.

 3 ק״ת התשנ״ג, עמי 730.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
 המקומית טייבה

 לפי חוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה—11965, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—21975, נמסרת

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.
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 מספר המנדטים

 גא וחדה ואמל

 ו חזית דמוקרטית לשלום
 ושוויון

 חם אלהודא ואלנור

 יס אלרסאלה

 לא אלפלאח

 מט מגיד אלטייבה

 עט עדאלת אל טייבה

 פא אלתגיייר

 צא אלאסלאח

 ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה

 ורשימה:

 מרשימת אול הרשימה המאוחדת למען טייבה

 1. חאג׳ יחיא תחסין

 2. עבד אל קאדר מוהנד

 מרשימת אט סיעת אלטייבה

 1. מסארוה עבד־אללה

 מרשימת גא וחדה ואמל

 1. גאבר חאתם

 מרשימת ו חזית דמוקרטית לשלום ושוויון

 1. מסארוה אחמד עראקי

 מרשימת חם אלהודא ואלנור

 1. מסאוה ואליד

 2. בראנסי סעוד

 מרשימת יס אלרסאלה

 1. עאזם עפיף

 מרשימת לא אלפלאח

 1. חגי יחייה יוסף

 2. נאשף מוסטפא

 מרשימת מט מגיד אלטייבה

 1. מסארוה זיאד

 מרשימת עט עדאלת אל טייבה

 1. מסארוה עאטף

 מרשימת פא אלתגיייר

 1. גבארה יוסף

 2. נאשף אנואר

 מרשימת צא אלאסלאח

 1. גבאלי יונס

 ט״ז באלול התשס״ה (20 בספטמבר 2005)

 (חמ 2150—3)

 יוסי ברון עאמר יוסף

 סגן מנהל הבחירות מנהל הבחירות מועצת

 מועצת הרשות המקומית טייבה הרשות המקומית טייבה

 עם הרשימה הערבית המאוחדת רע״ם

 פא אלתגיייר

 צ אלסדק

 צא אלאסלאח

 ק אלאסתקאמה

 ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

 1. ג אלאמל

 עם ה אל עזימה ואל ופא

 2. לא אלפלאח

 עם צא אלאסלאח

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 17,052

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 16,601

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 451
 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות

 המועמדים:

יות בינוי מספר הקולות  אות/

 הרשימה המאוחדת 1,653
 למען טייבה

 אול

 אט סיעת אלטייבה 1,124

 ג אלאמל 143

 גא וחדה ואמל 1,074

 ה אל עזימה ואל ופא 812

 חזית דמוקרטית לשלום 1,012
 ושוויון

 ו

 חם אלחודא ואלנור 1,635

 וחדת אלסיף - איחוד 712
 השורות

 יא

 יס אלרסאלה 922

 לא אלפלאח 1,569

 מט מגייד אלטייבה 908

 עט עדאלת אל טייבה 990

 הרשימה הערבית 57
 המאוחדת רע״ם

 עם

 פא אלתגיייר 1,648

 ע אלסדק 699

 צא אלאסלאח 941

 ק אלאסתקאמה 702

 מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימת

 המועמדים:

יות כינוי מספר המנדטים  אות/

 הרשימה המאוחדת 2
 למען טייבה

 אול

 אט סיעת אלטייבה 1

יות כינוי  אות/
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 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תחום שיפוט מחוזי/

 גלילי — מחוז תל אביב. התבנית תחול על בל שטח מרחב

 התבנון המחוזי.

 עיקרי הוראות התבנית: מתן אפשרות לרשות ציבורית

 בדבר הקמת מבנים ארעיים בשטחים גליליים, לפרק זמן מוגבל,

 לניהול וביצוע של תשתית ציבורית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טלי 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית-מחוזית לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, רחי

 אחד העם 9, תל-אביב—יפו, טלי 5193333—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה תל-אביב—יפו מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 תא/2603/א״, שינוי לתבנית תא/2603.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב—יפו — גוש

 6991, חלקות 27—43, 45, 47—49, 51, 52 במלואן, ח״ח 15, 44, 46,

 50; גוש 6992, חלקות 1, 2 במלואן, ח״ח 5, 6; גוש 6993, חלקות

81—57 ,55 ,53 ,51 ,49 ,46 ,44 ,42 ,39 ,38 ,32 ,29—27 ,24 ,23 

 במלואן, ח״ח 33,21,16,15; גוש 7055, חלקות 13, 15—17, 33,28,

 35—37, 41—46, 48, 51—53 במלואן, ח״ח 5, 14, 29, 30; גוש 7056,

 ח״ח 48; גוש 7057, חלקות 6, 9, 12—14 במלואן, ח״ח 5, 10, 11,

.92 ,29 ,27—23 ,20 

 עיקרי הוראות התבנית: א) שיפור תנאי הדיור בשבונת

 נווה עופר על ידי ביטול הגבלת שטח יח״ד לאחר ההרחבה;

 ב) שיפור הרחבת דירות קיימות יתבצע על ידי השמטת התנאי

 להגבלת שטח המותר להרחבה עד 110 מ״ר, בלומר ההרחבה

 תתאפשר עד התחום המותר לבניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טלי 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה תל-אביב—יפו, שדי בן גוריון 68,

 תל-אביב—יפו, טלי 5217162—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7606״,

 שינוי לתכנית במ/3456/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי שועפט,

 שטח ממערב לדרך רמאללה, השטח שבין קואורדינטות אורך

 222.060—222.150 לבין קואורדינטות רוחב 635.125—635.200;

 גוש 30559, חלקות 31—34 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות לאיחוד

 וחלוקה בתחום מסי 1 לאיחוד וחלוקה מחדש; ב) שינוי במערך

 ייעודי הקרקע לפי הפירוט הזה: 1) שינוי ייעוד שטח ממעבר

 ציבורי להולכי רגל לאזור מגורים 2; 2) שינוי ייעוד שטח

 מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 2; ג) קביעת אחוזי הבניה

 המרביים, מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל

 אחד מהמגרשים החדשים המיועדים לבניה; ד) קביעת הוראות

 בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח; ה) קביעת הוראות בגין

 מבנים להריסה; ו) קביעת הוראות בגין עץ לעקירה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 6290222—02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 6296811—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הי באב התשס״ה (10 באוגוסט 2005)

 רות יוסף

 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי מחוזי/גלילי — מחוז תל אביב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מחוזי/גלילי מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי תגפ/601״.
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 עיקרי הוראות התבנית: קביעת תבנון שטח לייעוד

 מגורים בעתיד, קביעת זבויות ועקרונות בינוי והשלמת

 תבנון שבונת תל ברוך בגבולה המזרחי וזאת על ידי:

 א) קביעת אזור מגורים א1 ובו 36 יחידות, בבנינים בני

 3 קומות ושטח ציבורי פתוח ודרך משולבת במקום שטח

 לתבנון בעתיד; ב) חלוקה למגרשי בניה וקביעת זבויות

 בניה ועקרונות לבינוי; ג) הרחבת דרך (קרל הרבסט)

 מ-10 מ׳ ל-12 מ׳, והרחבת דרך (רומנו) מ-12 מ׳ ל-17 מ׳

 וביטול חלק מהרחבת דרך (בני אפרים) בפינה הדרומית

 של מגרש השצ״פ והשביל, במו בן קביעת זיקת הנאה

 למעבר להולבי רגל במגרשי הבניה לביוון רח׳ בני

 אפרים; ד) שינוי קו בנין בקטע רח׳ רומנו מ-8 מ׳ ל-5 מ׳,

 שינוי קו בנין לביוון שצ״פ דרומי ל-3 מ׳ ושינוי קו בנין

 לרח׳ בני אפרים מ-5 מ׳ ל-6 מ׳; ה) איחוד וחלוקה חדשה

 ללא הסבמת בעלים; ו) יצירת דרך משולבת.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.11.2000 ובילקוט הפרסומים 4942, התשס״א, עמ׳ 832.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ תא/2812״, שינוי לתבניות

 תא/1704, תא/1170.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 גלילות דרום — גוש 6610, ח״ח 8, 12, 19; גוש 6617,

 ח״ח 5; גוש 6618, ח״ח 3, 9; גוש 6619, חלקות 5, 6 במלואן,

 ח״ח 2, 7; גוש 6620, חלקה 9 במלואה; גבולות התבנית:

 אזור גלילות דרום, צפונית לרמת אביב ג׳ בשטח שבין:

 בצפון, במזרח ובמערב גבול מוניציפלי עם רמת השרון,

 בדרום גבול גושים 6631 ו-6628, ובן רצועת הדרך של

 בביש מס׳ 2 (דרך נמיר).

 עיקרי הוראות התבנית: א) תבנון מיתארי של השטח

 על ידי קביעת ייעוד קרקע חדש — אזור מגורים מעורב

 בשטחי ציבור; ב) קביעת מספר מרבי של 3,000 יח״ד;

 ג) קביעת תנאים לקיום זבויות הבניה ולהתבלותן,

 וקביעת תנאים למימושן: 1) הזבויות המוקנות מבוח

 תבנית זו ייבנסו לתוקף רק לאחר פינוי מיתקני הדלק והגז;

 2) הזבויות המוקנות בתבנית זו יתבלו אם בתוך 15 שנה

 מיום מתן תוקף לתבנית לא יסתיים פינוי מיתקני הגז והדלק

 העל-קרקעיים והתת-קרקעיים בתחום תבנית רש/800;

 ד) קביעת שטח קרקע לצורבי ציבור בהיקף של 60% מבלל

 שטח התבנית; ה) שינוי הייעוד הקיים של שטח חקלאי

 ושטח לבית עלמין; ו) אפשרות לביצוע מחלפים והפרדה

 מפלסית של הדרבים בבבישים ההיקפיים, בולל מעברים

 להולבי רגל; ז) תבנית המיתאר המפורטת תקבע את

 הבמות הבוללת של סך בל יחידות הדיור בתחומי רובע

 גלילות דרום את מיקומן ובן את מיקומם של השטחים

 לצורבי ציבור, לרבות הפארק המטרופוליני שייהווה בין

 השאר חיץ ירוק בין שתי הרשויות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5342, התשס״ה, עמ׳ 385.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ תא/3001״, שינוי לתבניות

 תא/307, תא/706, תא/1057.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב—יפו — גוש

 6941, חלקות 144, 147 במלואן, ח״ח 74, 118, 119, 137—139;

 גוש 6950, ח״ח 19, 21, 22; גוש 7077, חלקה 8 במלואה, ח״ח

 7, 11, 14, 30, 32; גוש 7101, ח״ח 2, 3; גוש 7103, חלקה 116

 במלואה; גוש 7104, חלקות 21, 22, 87, 89—95, 98, 99, 103,

,245 ,244 ,242 ,228 ,227 ,223 ,205 ,186 ,183 ,114 ,113 ,105 

 מרחב תבנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה תל-אביב—יפו מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳

 תא/3432״, שינוי לתבניות תא/1437/א, תא/1437/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב—יפו — גוש
 6632, חלקות 480, 481 במלואן, ח״ח 499; גבולות התבנית:
 בדרום — רח׳ פרופס, בצפון — רח׳ עמיחי פאגלין, במזרח —

 רח׳ אליהו ברלין, במערב — רח׳ קדושי השואה.

 עיקרי הוראות התבנית: תבנון קומפלקס מגורים משולב
 במסחר, משרדים ופונקציות בעלות אופי ציבורי בקומת
 הקרקע, במגרש בצומת הרחובות פורפס וקדושי השואה וזאת
 על ידי: א) שינוי ייעוד של מגרש מסחרי ושל מגרש מגורים
 וחניה פרטית למגרש בייעוד מגורים מיוחד ושטח פרטי פתוח;
 ב) תוספת של 123 יח״ד מעבר ל-88 יח״ד המאושרות לפי
 תבנית מיתאר ומפורטת 1437ב, סך הבל 211 יח״ד בשטח עיקרי
 ממוצע של 110 מ״ר ליח״ד; ג) קביעת זבויות בניה והוראות
 לשימושים נלווים אשר ישולבו בקומת הקרקע בעבור מסחר,
 משרדים ופונקציות בעלות אופי ציבורי; ד) קביעת הוראות
 בדבר בינוי, פיתוח, תנועה וחניה להקמת עד 4 בניני מגורים
 במגרש בגובה של 11—13 קומות; ה) קביעת הוראות לזיקת
 הנאה לציבור, למעבר הולבי רגל ואופניים בתחום התבנית;
 ו) ביטול מפרץ חניה ברח׳ אליהו ברלין (מס׳ 2349) והרחבת
 הרחובות אליהו ברלין ועמיחי פאגלין (מס׳ 2350), ללא שינוי
 בשטח הייעוד לדרך בתחום התבנית; ז) איחוד וחלוקה חדשה

 בהסבמת הבעלים בתחום התבנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,
 טל׳ 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתבנון ולבניה תל-אביב—יפו, שד׳ בן גוריון 68,

 תל-אביב—יפו, טל׳ 5217162—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ תא/2073/א״, שינוי לתבניות

 תא/2485, תא/1405.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 בגבולה המזרחי של שבונת תל ברוך — גוש 6625, חלקות

 727,165—1040,730 במלואן; גוש 6792, חלקה 108 במלואה,

 ח״ח 105, 106, 109; גבולות התבנית: בצפון — רח׳ רומנו,

 במזרח — רח׳ בני אפרים, בדרום — רח׳ קרן קיימת, במערב

 — רח׳ קרל הרבסט.
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 טבניים וחדרי מבונות, סך בל השטחים העיקריים למגורים

 מעל הקרקע 19,800 מ״ר, סך בל שטחי שירות מעל הקרקע

 8,100 מ״ר וסך בל שטחי שירות מתחת לקרקע 12,335 מ״ר; ה)

 הקצאת שטח שייועד לשב״צ (בגובה 3 קומות, סך בל במגרשי

 השב״צ שטחים עיקריים 20,955 מ״ר, סך בל שטחי שירות מעל

 הקרקע 8,382 מ״ר וסך בל שטחי שירות מתחת לקרקע 46,566

 מ״ר) או שצ״פ מצפון לאזור המגורים המתובנן, ושצ״פ ממערב

 ומדרום לו לאורך דרך הבניסה לשבונה; ו) קביעת הוראות

 בינוי, עיצוב אדריבלי ופיתוח למתחם; ז) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טל׳ 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו,

 טל׳ 5356840—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה בני ברק מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ בב/732״,

 שינוי לתבנית בב/105/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בני ברק, שיבון ה׳,

 רח׳ קלישר 7 — גוש 6192, חלקה 774 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳

 לאזור מגורים מיוחד ולדרך וזאת על ידי: א) קביעת זבויות

 בניה של 1,476 מ״ר שטח עיקרי ו-253 מ״ר שטחי שירות;

 ב) תוספת 3 יחידות דיור ל-8 יחידות הדיור הקיימות, סך הבל

 11 יח״ד; ג) קביעת הוראות בניה, קווי בנין ותנאים למתן היתר

 לתוספת יח״ד ולהרחבת יח״ד הקיימות; ד) הרחבת דרך.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טל׳ 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11, בני ברק,

 טל׳ 5776579—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 250, ח״ח 39—45, 58, 59, 78, 112, 124, 207, 208, 235, 255;

 גבולות התבנית: בצפון — רח׳ החשמונאים, מדרום מערב

 — רח׳ קרליבך, מדרום מזרח — דרך מנחם בגין.

 עיקרי הוראות התבנית: א) פינוי השוק הסיטוני, תבנון

 תחום התבנית מחדש ושיקום הרקמה האורבנית באזור,

 במטרה לחזק את המגורים והתעסוקה הקיימים באזור

 ושיפור מערך שירותי הציבור והתשתיות העירוניות

 בסביבה ובל זאת על ידי: 1) קביעת ייעודי קרקע למגרש

 מיוחד, למע״ר, לאזור למבני ציבור, לשטח ציבורי פתוח,

 לשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור, לחזית מסחרית,

 לדרבים ולהרחבת דרבים; 2) קביעת שטחי בניה למטרות

 עיקריות בהיקף שלא יעלה על 252,060 מ״ר מתובם

 1,125 יח״ד בשטח בולל של 123,750 מ״ר ושטחי מסחר

 ומשרדים בשטח בולל של 108,250 מ״ר ומבני ציבור בשטח

 בולל של 20,060 מ״ר; 3) נוסף על זבויות הבניה המפורטות

 לעיל קביעת שטחי בניה למטרות עיקריות בשטח בולל

 של עד 23,040 מ״ר במגרש בניה נפרד (מס׳ 9); 4) פירוט

 התבליות והשימושים המותרים באזורי הייעוד השונים

 בתחום התבנית וקביעת הוראות בניה; 5) קביעת עקרונות

 בינוי והנחיות לעיצוב ארביטקטוני; 6) קביעת מתחמים

 לאיחוד וחלוקה מחדש; 7) קביעת תנאים להוצאת היתרי

 בניה; 8) מתן הנחיות בבל הנוגע לפיתוח נוף וסביבה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.5.2003 ובילקוט הפרסומים 5196, התשס״ג, עמ׳ 2838.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו

 67012, טל׳ 7632588—03, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה תל-אביב—יפו, שד׳ בן גוריון 68, תל-אביב—יפו,

 טל׳ 5217162 — 03, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה אונו מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ קא/346״,

 שינוי לתבניות תממ/66/א, תממ/124.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית אונו, רח׳

 שלמה המלך 1—29 — גוש 6491, חלקות 97—102 במלואן;

 גוש 7184, חלקה 102 במלואה; גבולות התבנית: בצפון — רח׳

 לוין, בדרום — רח׳ שלמה המלך, במזרח — שטח לבניני ציבור,

 מתחם בית ספר תיבון, במערב — רח׳ המייסדים.

 עיקרי הוראות התבנית: שיפור רווחת דיירי המתחם

 ומתן אפשרות להרחבת רח׳ שלמה המלך לבל אורבו, בל זאת

 על ידי: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא הסבמת הבעלים; ב) שינוי

 ייעוד הקרקע של אזור מגורים ב׳ לאזור למגורים מיוחד, לבניני

 ציבור, לשצ״פ ולדרך מוצעת; ג) שינוי ייעוד של שטח לבניני

 ציבור לשצ״פ, לשטח מסומן שב״צ/שצ״פ ולאזור מגורים מיוחד,

 בל זאת באופן שסך בל השטח המיועד לצורבי ציבור לא יקטן;

 ד) הגדלת מספר יח״ד במתחם מ-60 יח״ד ל-180 יח״ד על ידי

 פינוי והריסת המבנים הקיימים במתחם והקמת שלושה בנינים

 בגובה של 16 קומות(קומת קרקע + 15 קומות) וקומת מיתקנים
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 ח״ח 20, 29; גוש 6788, חלקות 4, 6, ח״ח 3, 5; גוש 6789,

 ח״ח 2, 5, 13, 16; גוש 6806, חלקות 5—8, 11—13, ח״ח 4, 9,

 10, 14; 8) בתחום תבנית שבהבנה ח/3/152 התנאים על פי

 סעיף 78 למתן היתרי בניה יהיו לפי המפורט להלן: א) ניתן

 להוציא היתרי בניה לפי התבניות המאושרות ובהתאמה

 למגמות התבנון של ח/3/152. אזור זה בולל את הגושים

 והחלקות האלה: גושים 6803—6805 בשלמותם; גוש 6801,

 חלקות 5—11, 13—15, 25—27, ח״ח 12, 16, 18, 19, 24; גוש 6802,

 חלקות 6—34, 36—44, ח״ח 35, 45; ב) במגרשים המיועדים

 לרה-פרצלציה:גוש 6802, חלקות 6—14,9—38,17—40, לא תותר

 הוצאת היתרי בניה; 9) בתחום מגרש מקורות המיועד לאיחוד

 וחלוקה לא ניתן להוציא היתרי בניה אלא לאחר הבנת תבנית

 מפורטת. אזור זה בולל את החלקות האלה: גוש 6011, חלקות

.222 ,221 ,209 

 תוקף התנאים: שנה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל-אביב—יפו

 61290, טל׳ 5193216—03, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון, טל׳ 5027222—03.

 בל מעוניין בקרקע, בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה

 את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 להגיש

 ערר אל המועצה הארצית לתבנון ולבניה, רח׳ קפלן 2, ירושלים

 91061, טל׳ 6701580—02.

 מרחב תבנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה חולון מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ח/501״, שינוי לתבניות

 ח/1, ח/3/1, ח/4/1, ח/4/1/ד, ח/8/1, ח/15/1, ח/10/1/א,

 ח/300, ח/1/300/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חולון, שב׳ קרית

 אילון — גוש 6867, חלקות 6—13, 16—25, 27, 31 במלואן,

 ח״ח 29, 30, 32; גוש 6868, חלקות 4—10, 16, 34—38, 41—47,

 51 במלואן, ח״ח 39, 48, 50, 52, 53; גוש 6871, חלקות 43,

 44, 100—103 במלואן; גוש 7173, חלקות 288—290, 292,

 293 במלואן, ח״ח 294, 295; גבולות התבנית: בצפון — רח׳

 ההסתדרות, במערב — הרחובות פיבמן וברקת, במזרח

 — הרחובות דגניה, חנקין ופנחס איילון, בדרום — תבנית

 ח/3/300/ג.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת רובע מגורים עירוני

 איבותי חדש אשר במרבזו שדרה ירוקה וביברות הגובל

 בשימושים מעורבים, מוסדות ציבור ותרבות וזאת

 על ידי: 1) קביעת אזור לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסבמת

 בעלים; 2) שינוי ייעוד מאזורי מרבז עסקים ראשי א, ב, ג,

 יחידה מסחרית בתחום מרבז אזרחי, שטח לבניני ציבור

 בתחום מרבז אזרחי, רזרבה לבניני ציבור, שטח פרטי פתוח

 ושטח ציבורי פתוח לאזורי: מגורים מיוחד, שטח ציבורי

 פתוח, שטח פרטי פתוח, שטח לבניני ציבור, שטח למסחר,

 משרדים ודרבים; 3) קביעת הוראות, מגבלות, הנחיות בינוי

 ועיצוב ארביטקטוני לבניה בתחום התבנית; 4) קביעת

 הוראות להקמת פרגולות בדירות הגן; 5) קביעה ועיצוב

 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005

 מרחב תבנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ הר/1983״, שינוי לתבניות הר/1266, הר/253/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הרצליה, רח׳ שמעון

 זאב לוין — גוש 6534, ח״ח 27; גוש 6535, חלקה 57 במלואה,

 ח״ח 108.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד השטח מאזור

 מגורים א׳ לאזור מגורים מיוחד, לשם בניית בנין בן 5—6 קומות

 בולל קומת קרקע; ב) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה;

 ג) קביעת מועד לביצוע התבנית; ד) קביעת מספר יח״ד.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.9.1998 ובילקוט הפרסומים 4675, התשנ״ח, עמ׳ 4897.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו

 67012, טל׳ 7632588—03, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22, הרצליה, טל׳ 9591545—09,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי חולון

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז תל אביב קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה, ו/או

 היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע

 בתחום ״תבנית מס׳ ח/499״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חולון — גוש 6778,

 6780—6789, 6803—6806 בשלמותם; חלקי גושים 6005, 6015,

.6802 ,6801 ,6782 ,6779 ,6777 ,6022 ,6017 

 התנאים המוצעים: 1) יותרו שימושים לפי תבניות

 בתוקף בתנאי שאין בהם סתירה לתבנית המוצעת;

 2) לא יאושרו שימושי תעשיה מזהמת בקרבת אזורי מגורים;

 3) קווי הבנין יהיו על פי התבנית המוצעת או לפי התבניות

 התקפות, הגדול מבין השניים; 4) לא יינתן היתר בניה

 בתחום המיועד להפקעה לצורבי ציבור; 5) בתחום המוצע

 לאזור תעסוקה 2 (אזור תעסוקה נקיה), שטח מגרש מינימלי

 לבניה לא יקטן מ-10 דונם; 6) יש להבטיח חומרי גמר עמידים

 וקשיחים בתנאי להוצאת היתרי הבניה לרבות במקרים של

 תוספת בניה; 7) בתחום התבנית שבהבנה ח/517 — פס הירק,

 לא תותר בלל הוצאת היתרי בניה. למעט בתחום תחנות הדלק

 הקיימות לפי תבניות מאושרות ובתוספת תנאי להוצאת

 ההיתר שיהיה אישור מע״צ ומשרד התחבורה להסדרי

 התנועה בבניסה וביציאה בתחנות, ובהתאמה לזבויות הדרך

 המוצעת בתבנית; אזור זה בולל את הגושים והחלקות האלה:

 גוש 6001, ח״ח 148; גוש 6004, ח״ח 30, 33—35; גוש 6005,

 חלקה 101, ח״ח 13, 103; גוש 6010, ח״ח 101; גוש 6011, חלקות

 195, 201—203, 206, 214, 216, ח״ח 49, 136, 141, 185, 188, 189,

 191, 193, 197, 205, 207, 223; גוש 6015, ח״ח 111, 113, 115;

 גוש 6024, ח״ח 156; גוש 6777, חלקה 15, ח״ח 2, 16; גוש 6779,

 ח״ח 5, 8; גוש 6782, ח״ח 36, 45; גוש 6783, חלקות 1—4, 11, 12,

 ח״ח 16,13,10,6,5—26,19—30, 32; גוש 6784, ח״ח 14; גוש 6787,
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 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רמת גן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רג/1309״,

 שינוי לתכניות רג/880, רג/900, רג/מק/1/900.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, חלק משכונת

 רמת עמידר — גוש 6183, חלקות 95—140, 147—166, 178—189,

,298 ,290—288 ,278—276 ,273 ,259—231 ,208—205 ,200—193 

 300—302, 306, 309—322, 374, 417, 437—439, 442—445 במלואן,

 ח״ח 270, 280, 282—284, 299, 308, 372.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת זכויות בניה כוללים

 של עד 200 מ״ר לכל יחידת דיור הקיימת בתכנית; ב) קביעת

 הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי; ג) שינוי ייעוד מדרך

 לדרך משולבת; ד) קביעת תנאים למתן היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טלי 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן,

 טלי 6753515—03.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הי באב התשס״ה (10 באוגוסט 2005)

 גילה אורון

 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תכנית שימור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 76א (התוספת

 הרביעית) ועל פי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 החליטה בישיבתה מסי 2005007, מיום 30.3.2005, על הארכת

 תוקף פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת תכנית

 מסי חפ/1842/ב — שימור מבנה קיים והנחיות לבניה חדשה

 בחלקה מסי 253 בגוש 10812, רחי התשבי 130 לשנה נוספת,

 על פי סעיף 76א לחוק (התוספת הרביעית). וכן הארכת תוקף

 פרסום תנאים לפי סעיף 78 לחוק, כי בתקופת ההכנה של

 התכנית לא תותר הריסת המבנה וכי כל טיפול במבנה או

 בקרקע בשטח החלקה בעת שיפוץ פנימי או חיצוני, עבודות

 פיתוח, גינון או סלילה ייעשו רק על פי הנחיות שימור שייקבעו

 בסקר שימור, תוך הבטחת שימור המבנה.

 שטחים ציבוריים פתוחים (שדרת הולבי רגל וביברות);

 6) הרחבת דרך וביטול דרבים; 7) קביעת פתרונות גישה

 ותנועה והקמת מרתפי חניה; 8) קביעת גובה ומספר

 יח״ד מרבי לבל חלקה/מגרש; 9) קביעת הוראות לפיתוח

 מתחמים לפי שלבים; 10) קביעת הוראות ותנאים

 להוצאת היתרי בניה; 11) סך בל זבויות הבניה במתחם

 225,233 מ״ר לשטחים עיקריים, בהתאם לחלוקה הזו:

 למגורים: קביעת סך בל 1,646 מ״ר יח״ד בשטח עיקרי מעל

 הקרקע עד 181,766 מ״ר, שטח שירות מעל הקרקע עד 82,300

 מ״ר ושטח שירות תת-קרקעי עד 400% מתובם 586 יח״ד,

 לפי תבנית מאושרת, באשר 57,603 מ״ר למטרות עיקריות

 ו-29,300 מ״ר למטרות שירות על-קרקעי; למשרדים:

 שטח עיקרי מעל הקרקע עד 29,217 מ״ר, שטח שירות

 מעלהקרקעעד11,686מ״רושטחשירותתת-קרקעיעד400%;

 למסחר: שטח עיקרי מעל הקרקע עד 4,200 מ״ר, שטח שירות

 מעל הקרקע עד 2,100 מ״ר ושטח שירות תת-קרקעי

 עד 400%; למלונאות: שטח עיקרי מעל הקרקע עד 10,050

 מ״ר, שטח שירות מעל הקרקע עד 2,000 מ״ר ושטח שירות

 תת-קרקעי עד 400%.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ח/524״, שינוי לתבניות ח/1,

 ח/2/1, ח/3/1, ח/4/1, ח/4/1/ד, ח/7/1, ח/8/1, ח/107,

 ח/16, ח/15/1, ח/10/1/א, ח/300, ח/1/300/א, ח/14/1/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חולון, רח׳ ראש פינה

 — גוש 6021, חלקות 720,715,714—741,731—755,752,744—

 759, 783, 788—790, 890, 892 במלואן, ח״ח 747, 780, 782;

 גוש 6866, חלקות 41, 42 במלואן, ח״ח 53; גבולות התבנית:

 במזרח — רח׳ ראש פינה, בדרום — רח׳ אלוף ברקאי, במערב

 — רח׳ חנקין, בצפון — רח׳ ההסתדרות.

 עיקרי הוראות התבנית: שיפור תנאי הדיור בשבונה

 על ידי: א) שינוי ייעודי קרקע מאזור מגורים ב1

 לאזור מגורים מיוחד; ב) הוספת שטחי בניה אחידה

 ל-116 יח״ד הקיימות: שטח קיים 9,202 מ״ר, שטח עיקרי

 מוצע 4,514 מ״ר, שטח שירות מוצע 870 מ״ר; ג) קביעת

 קווי בנין בהתאם להרחבות הדיור; ד) הוספת קומה לבל

 המבנים; ה) שיפוץ חזיתות המבנים בחלק מתוספות

 הבניה לשיפור החזות הבללית של השבונה; ו) אפשרות

 להצמדת החצר לדירות הקרקע והצמדת הגגות לדירות

 בקומה א׳ בבל מגרש ומגרש; ז) השלמת המגרשים והשביל

 בחלקות המסומנות להשלמה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב—יפו 67012,

 טל׳ 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה חולון, רח׳ ויצמן 58, חולון,

 טל׳ 5027222—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.
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 (1) ״תבנית מס׳ ג/619״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה—1965, פורסמה

 בעיתונים ביום 28.8.1968 ובילקוט הפרסומים 1461,

 התשב״ח, עמ׳ 1791.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר, מחצבת חריבה

 — גוש 11774, ח״ח 1, 2; גוש 11895, ח״ח 1; גוש 17147,

 ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התבנית: ייעוד שטחים לחציבת חומרי גלם

 לתעשיית מלט.

 (2) ״תבנית מס׳ ג/801״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה—1965, פורסמה

 בעיתונים ביום 10.11.1975 ובילקוט הפרסומים 2121,

 התשל״ה, עמ׳ 1903.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר, ממזרח למרבז

 תל חנן — גוש 11233 בשלמותו; גוש 11230, חלקה 26

 במלואה; גוש 11234, חלקות 1—21, 23—26, 31, 33—38, 42,

 55, 57—59 במלואן, ח״ח 22, 27—30, 40, 41, 46, 60, 61, 69;

 גוש 11235, חלקות 16, 26, 28, 32, 33, 35—39, 94 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדרת שטחים בעבור מגורים,

 לשיקום מגורים, לבניני ציבור ורשת דרבים ושדרות

 להולבי רגל. התבנית מקיפה שטח, עד בה חלו עליו

 תבניות מפוצלות.

 (3) ״תבנית מס׳ ג/896״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה—1965, פורסמה

 בעיתונים ביום 2.7.1978 ובילקוט הפרסומים 2453,

 התשל״ח, עמ׳ 2233.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר, תל חנן — גוש

 11235, ח״ח 51, 90, 91; גוש 11236, חלקות 9—11 במלואן,

 ח״ח 7, 8, 12.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ייעוד השטח במגרש י״ז להקמת

 מרבזת טלפון ליישוב נשר, באתר שישרת את היישוב

 הקיים ואת השבונות המתובננות; ב) התוויית דרבי גישה

 וחניות לבנין המסתעפים ממערבת הדרבים שנקבעה

 בתבנית רמות נשר; ג) קביעת הוראות לתבנון המפורט של

 השטח; ד) ייעוד מגרש ט״ו לשטח ציבורי פתוח (במקום

 מגרש י״ז שבתבנית ג/818 היה שצ״פ).

 (4) ״תבנית מס׳ מב/193״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה—1965, פורסמה

 בעיתונים ביום 29.3.1985 ובילקוט הפרסומים 3181,

 התשמ״ה, עמ׳ 1818.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר, גני ברמל — גוש

 11774, ח״ח 1, 2; גוש 11894, ח״ח 1; גוש 11895, ח״ח 4;

 גוש 17147, ח״ח 25, 26.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חיצוב ומילוי מבוקר של שטח

 המחצבה הקיים עד לקבלת מדרגות לפי תבנית חציבה

 ומילרי בולל חתבים; ב) שיקום נופי של אתר מחצבת

 חרייבה ושילובו בנוף המיוער של פארק הברמל הסובב

 את המחצבה; ג) מתן שירותי קיט ונופש ומבקרים בפארק

 הברמל, באתר מתאים, המאפשר הקמת מיתקנים, בלי

 לפגוע בנוף.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות במשרדי הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,

 טל׳ 8633448—04, ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 השטחים הבלולים בתבנית המוצעת: גוש 10812, חלקה
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 מטרת התבנית: קביעת הנחיות שימור למבנה קיים
 והנחיות לבניה חדשה בקשר לשימור של המבנה הקיים.

 תוקף פרסום ההודעה הראשונה ברשומות מיום 5.1.2004
 פג ביום 4.1.2005.

 תוקף הארבת ההודעה עד יום 4.1.2006.

 מרחב תבנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תבנית
 מפורטת מס׳ חפ/1025/ג״, שינוי לתבנית חפ/1025, שהודעה
 על דבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה,
 התשב״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2054, התשל״ה,

 עמ׳ 188.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חיפה, במרבז קרית
 אליעזר, בין שד׳ ג׳יימס דה רוטשילד והאיצטדיון — גוש 10916,

 חלקות 12, 31, 32 במלואן, ח״ח 46.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת 2 קומות מעל בנין
 הסופרמרקט הקיים לשם הקמת מרבז תרבותי של ההסתדרות

 (מועדון, בית ספר ערב ובו׳).

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, במשרדי הועדה
 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,
 טל׳ 8633448—04, ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טל׳ 8356807—04, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ חד/1027״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חדרה, בין רח׳ חטיבת
 הנח״ל לנחל חדרה לאורך קווי החשמל הארציים — גוש 10027,
 ח״ח 5, 16—18, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 65; גוש 10032, ח״ח 92;

 גוש 10403, ח״ח 4, 5, 12.

 עיקרי הוראות התבנית: התקנת צינורות ניקוז

 תת-קרקעיים בקרקע חקלאית לשבונת בית אליעזר.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.6.1995 ובילקוט הפרסומים 4310, התשנ״ה, עמ׳ 3487.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,
 טל׳ 8633448—04, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, חדרה 38100, טל׳ 6303113—04,
 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי מורדות הברמל

 הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת תכניות
 מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת

 תבניות אלה:
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 מרחב תבנון מקומי קריות

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תבנית מפורטת

 מס׳ ק/123/ו״, שינוי לתבניות ק/123/ב, ק/130, שהודעה

 על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה,

 התשב״ה—1965, פורסמה בעיתונים ביום 18.11.2001 ובילקוט

 הפרסומים 5030, התשס״ב, עמ׳ 363.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית ביאליק, רח׳

 שמעון 10א — גוש 11553, חלקות 231, 232 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד חלקות 231 ו-232

 מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים ג׳ מיוחד; ב) קביעת הוראות

 וזבויות בניה למבנה המגורים; ג) איחוד שתי חלקות למגרש

 אחד.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,

 טל׳ 8633448—04, ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 קריות, רח׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114, טל׳ 8715291—

 04, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס ק/281/ד״, שינוי לתבניות ק/במ/385,

 ק/258, ק/281.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית מוצקין,

 שב׳ נווה גנים — גוש 10421, חלקות 77, 79, 80, 93, 99, 102

 במלואן, ח״ח 12, 66, 91, 98, 100, 110.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקמת שבונת מגורים שתבלול

 252 יחידות דיור והפרשת שטחים לצורבי ציבור ובל זאת

 על ידי: א) שינוי ייעוד קרקע משטח מסחרי מיוחד, משטח

 ציבורי פתוח, שביל להולבי רגל, אתר לבנין ציבורי ומשטח

 פרטי פתוח המיועד למרבז ספורט לאזור מגורים מיוחד,

 לדרבים, לשבילים, לשטח ציבורי פתוח, לאתר לבנין

 ציבורי, למיתקנים הנדסיים וחניה ציבורית; ב) ביטול

 מגבלות בניה ממפעל קליל שנמצא בתהליך פינוי מהשטח;

 ג) קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5391, התשס״ה, עמ׳ 2409.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ק/316/ד״, שינוי לתבניות ק/316/א,

 ק/316/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תחום מרחב תבנון

 מקומי קריות.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי מתבנית ק/316/א, בדי

 שלא תידרש הסבמת בל בעלי הזבויות בבית המשותף

 בעבור תוספת בניה על הגג, אלא רק 75% מתובם; ב) שינוי

 מתבנית ק/316/ב בדי שתוספת של 24 מ״ר וקירוי הגג יהיו

 בנסיגה בהתאם לשיקול דעת מהנדס הועדה.

 מורדות הברמל, רח׳ בורי 2, חיפה 33093, טל׳ 8676296—04,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי מורדות הברמל

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תבנית

 מפורטת מס׳ מב/356״, שהודעה על דבר הפקדתה, בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה—1965, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 4140, התשנ״ג, עמ׳ 4159.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר — גוש 11206,

 ח״ח 1, 2; גוש 11208, ח״ח 17.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי מיקום שבילים בין שלושה

 מגרשים המיועדים לבניה, גודלם המקורי של השבילים לא

 השתנה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, במשרדי הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,

 טל׳ 8633448—04, ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 מורדות הברמל, רח׳ בורי 2, חיפה 33093, טל׳ 8676296—04, ובל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי מורדות הברמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 מב/472״, שינוי לתבניות תרשצ/2/10/13, מב/129/א, מב/129,

 מב/396, מב/361/א, ג/545/א, ג/580.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נשר, באזור המישורי

 של העיר נשר וגובלת בדרך בר יהודה ובביש 75 —גוש 11168,

 ח״ח 1; גוש 11170, ח״ח 1, 2; גוש 11227, ח״ח 24—28, 30;

 גוש 11228, חלקות 11, 20—25, 39, 40, 42, 54—57, 63, 65, 67—83,

 85, 88, 89, 91, 94, 100, 101, ח״ח 7, 8, 13, 18, 19, 26—28, 36—38,

 41, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 86, 87, 93, 96, 98, 99; גוש 11229, חלקות

 12, 15, 18—33, 35 במלואן, ח״ח 1, 13, 16, 17, 38, 39, 44, 47 — 49;

 גוש 11230, ח״ח 24, 32.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקת השטח למגרשי מסחר,

 משרדים ופארק עסקים ותעשיה קלה, וקביעת הוראות בניה

 לאזורים אלו; ב) קביעת הוראות לפיתוח השטח, טיפול נופי

 וגינון; ג) קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת

 איבות הסביבה; ד) קביעת הוראות לאבלוס, תפעול ואחזקה

 בשטח התבנית; ה) עדבון מערבת הדרבים; ו) איחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.7.2000 ובילקוט הפרסומים 4912, התש״ס, עמ׳ 4517.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 8633448—04, ובן

 במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה מורדות הברמל, רח׳

 בורי 2, חיפה 33093, טל׳ 8676296—04, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 הפרסומים 5324, התשס״ד, עמי 3805.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב — גוש

 11321, חלקה 46 במלואה, ח״ח 31.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאתר

 לבניני ציבור לאזור מגורים אי ושצ״פ; ב) איחוד וחלוקה מחדש

 בהסכמת הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 8633448—04, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שומרון, זכרון יעקב 30950, טלי 6305522—04, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקבל.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ענ/654״, שינוי לתכניות ג/400, ענ/381.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם,

 רחי, שכי עין גיראר — גוש 20338, ח״ח 11, 16, 19; גוש 20357,

 חלקה 42 במלואה; גוש 20358, ח״ח 34—36, 38.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח לבניני ציבור

 (בית ספר יסודי עין גיראר); ב) חלוקה חדשה בין שטח למיתקני

 ספורט לבין שטח למבני ציבור; ג) שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5232, התשס״ד, עמי 161.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04, וכן

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה 30025,

 טלי 6351789—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ח בתמוז התשס״ה (4 באוגוסט 2005)

 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי ועדת המשנה הנקודתית

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מופקדת

 ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/5/63״, שינוי לתכניות הר/63,

 הר/1002.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, הרחובות

 האילנות והבוסתן — גוש 6455, חלקה 320 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת חלוקה חדשה בהסכמת

 הבעלים; ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור מגורים גי

 ושצ״פ, סך הכל 30 יח״ד; ג) קביעת הוראות בדבר זכויות בניה;

 ד) קביעת הוראות להריסת מבנים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5391, התשס״ה, עמי 2409.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 8633448—04, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה קריות, רח׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114,

 טלי 8715291—04, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי רבס הברמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז החיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה רבס הברמל מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי

 עד/245״, שינוי לתבניות ג/400, עד/בת/165, עד/במ/132,

 ג/605, עד/303.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: דאלית אל-ברמל—

 עספיא — גוש 11502, ח״ח 30; גוש 11504, ח״ח 1—3, 7; גוש

 11506, חלקות 43—60, 87, 107, 117, 126, 135 במלואן, ח״ח 61,

.129 ,127 ,122 ,90 ,89 ,86 ,85 ,83 ,82 ,76 ,66 ,64 

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי,

 תעשיה ומסחר משולב לייעוד שטח לאזור מגורים, מגורים

 משולב בתיירות, מגורים משולב במסחר, מגורים משולב בשטח

 פרטי פתוח, מבני ציבור, מבני ציבור משולב שצ״פ, מוסדות

 חינוך וספורט על ידי: א) ייעוד השטח למטרות מגורים, מגורים

 משולב בתיירות, מגורים משולב במסחר, מגורים משולב בשטח

 פרטי פתוח; ב) קביעת תנאים, הוראות וזבויות בניה במבננים

 השונים; ג) קביעת מערבת בבישים, חניות, רחבות, שבילים; ד)

 קביעת מערבת שטחים ציבוריים, מבני ציבור, מוסדות ציבור,

 שטחים ציבוריים פתוחים; ה) קביעת תנאים למתן היתרים

 לפיתוח השטח לטיפול ולשיקום נופי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה רבס הברמל, רחי אבא חושי 10, עספיא,

 טלי 8399382—04.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תבנית מסי

 ש/962״, שינוי לתבניות ש/188, ש/127, ש/207, שהודעה

 על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון והבניה,

 התשב״ה—1965, פורסמה בעיתונים ביום 6.8.2004 ובילקוט
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 מרחב תבנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ טב/3140״, שינוי לתבניות טב/1/951, ממ/25/560/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: טייבה — גוש 7841,

 ח״ח 47, 48.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת חזית מסחרית על מגרש

 מס׳ 47/5 ^ ב) איחוד וחלוקה בהסבמת הבעלים; ג) קביעת

 קונטור בניה; ד) הגדלת אחוזי בניה; ה) הקטנת קווי בנין;

 ו) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמ׳ 3937.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 טייבה, טייבה 40400, טל׳ 7992808—09, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי יהוד—נווה אפריים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 יהוד—נווה אפריים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ יד/6158/א״,

 שינוי לתבניות יד/10005, יד/865, יד/916.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: יהוד—נווה אפריים,

 רח׳ ויצמן 16 — גוש 6693, חלקות 114, 115 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת שטח הדירות בקומת

 הקרקע; ב) הגדלת שטח הדירות בקומה השניה על ידי הגדלת

 שטח החדרים על הגג; ג) קביעת קווי בנין; ד) הריסת גדר

 בשביל הציבורי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה יהוד—נווה אפריים, רח׳ מרבד הקסים 6, יהוד—נווה

 אפריים 56100.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי ועדת המשנה הנקודתית,

 שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה הוד השרון,

 רח׳ בני ברית 7, הוד השרון 45105, טל׳ 7759666—09.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 הוד השרון מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ הר/23/19/1000״,

 שינוי לתבנית הר/במ/600.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: הוד השרון, דרך

 השרון 11—13 — גוש 6455, חלקות 119—123, 125 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקלה בקו בנין מציר דרך

 מס׳ 402 לפי הוראות תמ״א 3, מ-100 מ׳ ל-20 מ׳ (0 מ׳ משפה)

 לקולונדה, 20 מ׳ (0 מ׳ משפה) בעבור קומה ראשונה ו-24 מ׳

 (4 מ׳ משפה) לקומה המסחרית (קומת הקרקע), 25 מ׳

 (5 מ׳ משפה) בעבור קומה שניה, שאר הקומות ייבנו בנסיגה,

 22 מ׳ (2 מ׳ משפה) בעבור מרתף עליון לצורך העברת תשתיות,

 20 מ׳ (0׳ מ׳ בעבור מרתף תחתון); ב) קביעת ייעודי קרקע

 ל: אזור מעורב: מסחר ומגורים (80 יח״ד), שטחים לבניני ציבור,

 שטחים לדרבים, שטח פרטי פתוח; ג) קביעת הוראות בדבר

 איחוד וחלוקה ללא הסבמה; ד) קביעת הוראות לתחבורה

 ולחניה; ה) קביעת הוראות בדבר בינוי פיתוח ועיצוב הבינוי;

 ו) קביעת תנאים למתן היתרי בניה; ז) קביעת הוראות בדבר

 מערבת תשתית; ח) קביעת הוראות בדבר איבות הסביבה;

 ט) קביעת הוראות בדבר הפקעה; י) קביעת הוראות בדבר שלבי

 הביצוע.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה הוד השרון, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון 45105,

 טל׳ 7759666—09.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.
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 ל-12 קומות ע״ג קומת בניסה וקומת ביניים; ה) קביעת

 הוראות ומגבלות בניה; ו) שינוי קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמ׳ 961.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08, ובן

 במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8,

 נתניה 42439, טל׳ 8603159—09, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 נת/8/542״, שינוי לתבניות נת/7/400, נת/1/541, נת/542, נת/

 542/ג/3.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מערב נתניה,

 רח׳ הגר״א ושד׳ בן צבי — גוש 8242, חלקות 31, 32 במלואן,

 ח״ח 30.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה על בל שטח

 התבנית בהסבמת בעלים; ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח,

 חניה, דרך ושטח לבניני ציבור לשטח לבניני ציבור ודרך חדשה;

 ג) תוספת זבויות בניה (עיקרי + שירות); ד) שינוי קווי בנין;

 ה) תוספת מרתף.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמ׳ 2570.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,

 טל׳ 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה 42439, טל׳ 8603159—09, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי ועדת המשנה הנקודתית

 ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה פתח תקוה מופקדות

 תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ פת/18/1152״, שינוי לתבניות

 פת/3/1002/ב, פת/14/2000, פת/4/1152, פת/2000.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳

 הרב שקדי 13 — גוש 6388, חלקה 654 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) בניה בקיר משותף עם חלקה

 91 מקורית (655 חדשה); ב) בניית 11 יח״ד על עמודים לפי

 החלוקה הזו2: דירות לקומה X5 קומות ודירת גג בקומה

 שישית חלקית + חדרים על הגג; ג) קביעת זבויות הבניה

 משטח החלקה המקורית (682 מ״ר); ד) הקטנת קו בנין

 לחזית רח׳ הרמתי מ-5 מ׳ ל-3 מ׳; ה) קביעת קו בנין צדי בין

 הבנינים 3.6 מ׳ ל-5 קומות; ו) קו בנין אחורי לביוון השטח

 הציבורי הפתוח הוא 5 מ׳; ז) הבלטת מרפסות לא מקורות

 לחזית ולביוון השטח הציבורי הפתוח 2 מ׳.

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 נתניה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ נת/37/552״, שינוי

 לתבניות נת/7/400, נת/3/552, נת/מק/96/7/400/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתניה, רח׳

 שלמה המלך — גוש 8272, ח״ח 167, 168; מגרש 5 בהתאם

 לתבנית נת/3/552.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ-21 יח״ד

 ל-38 יח״ד; ב) הגדלת מספר קומות מ-5 קומות + גג ל-1 קומת

 מרתף + קומת קרקע + 14 קומות ע״ע + קומה טבנית; ג) תוספת

 שטחים עיקריים ושטחי שירות; ד) קביעת הוראות בינוי ועיצוב

 אדריבלי; ה) שינוי קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,

 טל׳ 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה 42439,

 טל׳ 8603159—09.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ נת/16/537/א״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתניה — גושים

 וחלקות ישנים (בהתאם למופקד) — גוש 7940, ח״ח 9, 10,

 124; גוש 7941, ח״ח 2, 4; גושים חדשים: גוש 7940, חלקה

 135 במלואה, ח״ח 143, 145; גוש 7941, ח״ח 117, 119.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה

 בהסבמת הבעלים; ב) ייעוד שטחים למגורים, קביעת

 אזורי מגורים ומגרש מיוחד וקביעת זבויות בניה; ג) ייעוד

 שטחים לצורבי ציבור (שב״צ, שצ״פ ובו׳) ולמוסד והקצאת

 התבליות בעבורם; ד) התוויית דרבים חדשות ובן ביטול,

 הטיה והרחבה של דרבים מאושרות; ה) קביעת הוראות

 בניה ותנאים למתן היתר בניה; ו) הוראות שימור בריבת

 דורה וסביבותיה; ז) שלבי ביצוע.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.8.1999 ובילקוט הפרסומים 4799, התשנ״ט, עמ׳ 5438.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ נת/600/א/8״, שינוי לתבניות

 נת/7/400, נת/מק/96/7/400/ב, נת/600/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתניה, רח׳ הגילה —

 גוש 8253, חלקה 229 במלואה; מגרש 504 בהתאם לתבנית

 נת/600/א.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד ממגורים מיוחד

 למגורים מיוחד רב קומות; ב) הגדלת שטחים עיקריים

 ושטחי שירות; ג) הגדלת מספר יחידות דיור מ-15 יח״ד

 ל-22 יח״ד; ד) הגדלת מספר קומות מ-7 קומות ע״ע
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 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5283, התשס״ד, עמ׳ 2361.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 הנקודתית, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08,

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה פתח תקוה,

 רח׳ העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 ראשון לציון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/1

 11/24״, שינוי לתבניות רצ/1/1, רצ/1/1/ג, רצ/24/1.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון,

 רח׳ שלמה עראקי 44 — גוש 6288, ח״ח 18; מגרש 303 בהתאם

 לתבנית רצ/24/1.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד המגרש, ממגרש

 מסחרי לייעוד למגורים א׳; ב) קביעת זבויות בניה; ג) קביעת

 קווי בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה ראשון לציון, רח׳ הברמל 20, ראשון

 לציון 75264, טל׳ 9547577—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/1/1/ו/5״, שינוי לתבנית

 רצ/1/1/ג.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון, בל

 תחום מרחב ראשון לציון.

 עיקרי הוראות התבנית: א) בניית עליית גג; ב) תוספת

 שטחים עיקריים מעבר לזבויות הבניה המוקנות, בעליות

 הגג.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5388, התשס״ה, עמ׳ 2330.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/1/87/1״, שינוי לתבנית

 רצ/מק/87/1.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ פת/48/1210״, שינוי לתבניות

 פת/4/1210, פת/2000.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳

 רמב״ם 24 — גוש 6379, חלקה 74 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת 10 יח״ד מ-26 יח״ד

 ל-36 יח״ד; ב) תוספת קומה+ מ-5 קומות ע״ע + חדר על

 הגג ל-6 קומות + חדר על הגג; ג) שינוי קו בנין צדדי;

 ד) קביעת שטח פרטי פתוח.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי ועדת המשנה הנקודתית, שד׳

 הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה

 השניה 1, פתח תקוה 49100.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ פת/31/1240״, שינוי לתבניות פת/במ/14/1240, פת/2000.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳

 לוחמי הגיטו — גוש 6715, ח״ח 81.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת 2 יח״ד מ-20 יח״ד

 ל-22 יח״ד בתוספת של 118 מ״ר ליח״ד; ב) תוספת 1 קומה

 מ-5 קומות ל-6 קומות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמ׳ 3675.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה הועדה

 המחוזית לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה

 72430, טל׳ 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, ובל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 פת/11/2000/ז״, שינוי לתבנית פת/11/2000/ב/1.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, תחנת

 שאיבה לביוב 10^ — גוש 6640, ח״ח 76, 79, 82, 85, 88, 105,

.107 

 עיקרי הוראות התבנית: ייעוד שטח להקמת תחנת שאיבה

 לביוב 10^ במסגרת פרויקט קו המאסף המזרחי של מפעל

 שפבים דן (שפד״ן) וייעוד שטח לדרך גישה לתחנה.
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 מרחב תבנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה רחובות מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳

 רח/550/ב/1/17״, שינוי לתבנית רח/550/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳ גורדון

 16, 18, 20 — גוש 3703, חלקות 667, 670, 671 במלואן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳

 לאזור מגורים ג׳ מיוחד; ב) תוספת יחידות דיור וזבויות בניה;

 ג) קביעת הוראות בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 רעננה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רע/330/1/ה״,

 שינוי לרע/330/1א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רעננה, רח׳ היצירה

 12 — גוש 7656, חלקה 266 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת שטח עיקרי של 139 מ״ר

 בקומה ב׳.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה רעננה, רח׳ השוק 6, רעננה 43604, טל׳ 7610516 — 09.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון, גן

 הזברון — גוש 3946, ח״ח 199.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח לשטח ציבורי פתוח בשילוב שירותים ומזנון למבקרי

 הפארק; ב) קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי

 ותנאים למתן היתרי בניה למגרש; ג) קביעת שטחי בניה

 ומספר קומות מרביים למגרש.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5361, התשס״ה, עמ׳ 1194.

 (3) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/11/109״, שינוי לתבניות

 רצ/1/1/ג, רצ/3/109/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 ראובן 11 — גוש 3923, חלקה 286 במלואה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הרחבת דירות קיימות;

 ב) תוספת זבויות בניה; ג) תוספת יחידות דיור מ-16 יח״ד

 ל-34 יח״ד; ד) תוספת קומות מ-4 קומות ל-9 קומות וחדרים

 על הגג; ה) שינוי בקווי בנין; ו) חיזוק המבנה לשיפור

 עמידות בפני רעידות אדמה; ז) שינוי ייעוד משטח פרטי

 פתוח לשטח פרטי פתוח עם חניה מגוננת.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמ׳ 2017.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 ראשון לציון, רח׳ הברמל 20, ראשון לציון 75264, טל׳ 9547577—

 03, ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ רצ/14/3/2/1״, שינוי לתבנית רצ/3/2/1/א.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: צפון ראשון לציון —

 גוש 4746, חלקה 32 במלואה; מגרש 32; גבולות התבנית: מצפון

 — מגורים רמת אליהו, גוש 6096, ממזרח — מגורים, גוש 5025,

 מדרום — מגורים, גוש 3946, ממערב — מגורים, גוש 3946.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי

 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת זבויות והוראות בניה;

 ג) קביעת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.4.2003 ובילקוט הפרסומים 5177, התשס״ג, עמ׳ 2186.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08, ובן

 במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה ראשון לציון, רח׳

 הברמל 20, ראשון לציון 75264, טל׳ 9547577—03, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה לב השרון, תל מונד 40600.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ צש/8״, שינוי לתבניות צש/0/2/0, משמ/133.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תנובות, הקרקע

 נמצאת ממזרח ובצמוד למט״ש תנובות ומדרום לבביש מס׳ 57

 — גוש 8156, ח״ח 13, 22, 23.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח לתחנת משנה (להלן — תחמ״ש); ב) שינוי ייעוד משטח

 חקלאי לדרך גישה לתחמ״ש; ג) שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח פרטי פתוח; ד) קביעת תבליות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5391, התשס״ה, עמ׳ 2412.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 לב השרון, תל מונד 40600, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 לודים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ גז/23/392״, שינוי לתבניות

 גז/2/392, גז/392/א, גז/392/ב, גז/392/ג, משמ/61.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: זיתן, רח׳ זיתן 107

 — גוש 6833, חלקה 36 במלואה; מגרש 107 בהתאם לתבנית

 משמ/61.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקה של מגרשים בהסבמה;

 ב) קביעת הוראות בניה; ג) קביעת קווי בנין; ד) שינוי ייעוד של

 המגרש המפוצל מבעלי מקצוע ומשקי עזר למגורים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה

.72444 

4353 

 מרחב תבנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 דרום השרון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ שד/4/111״,

 שינוי לתבניות שד/1000, שד/1/111.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: צופית, מתחם

 משתבני צופית, ממערב למושב צופית, ממזרח לדרך אזורית

 מס׳ 554, מדרום לבביש הבניסה למושב צופית — גוש 7595,

 חלקות 143—150,145 במלואן, ח״ח 148; גוש 7620, ח״ח 124; גוש

 7623, ח״ח 166; גוש 7624, ח״ח 6—8, 64.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 לאזור מגורים א׳ וייעוד שטחים ל-12 יח״ד חדשות; ב) שינוי

 ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד והסדרת ייעודי קרקע

 ל-5 יח״ד קיימות בהיתר; ג) שינוי ייעוד מאזור חקלאי לדרבים;

 ד) קביעת שטחים לצורבי ציבור; ה) קביעת הוראות להריסת

 מבני עזר חקלאיים ומבני עזר שנבנו ללא היתר בניה; ו) הקטנת

 קו בניה של דרך מס׳ 554 מ-80 מ׳ ל-40 מ׳; ז) קביעת התבליות

 והשימושים, שטחיהם, זבויות והוראות בניה; ח) קביעת

 מגבלות והוראות סביבתיות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה דרום השרון, נווה ירק 49945,

 טל׳ 9000500—09.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 לב השרון מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ צש/20/22/6״, שינוי

 לתבנית צש/3/77.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: צור משה, רח׳

 צור משה — גוש 8001, ח״ח 4, 5; מגרש 100 בהתאם לתבנית

 צש/3/77.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד ממגרש מגורים

 חקלאי ל-2 מגרשים — מגורים חקלאי ומגורים א׳; ב) קביעת

 הנחיות ותנאים לבניית בית מגורים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005



 מרחב תבנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 מזרח השרון מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ מש/231/1/7״, שינוי

 לתבנית מש/1362/1/7/ב.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קלנסווה — גוש 7862,

 ח״ח 3, 9, 10; גוש 7869, ח״ח 32, 33.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע משטח

 ציבורי פתוח למבנה ציבור; ב) קביעת שטחים לחניה ציבורית;

 ג) הסדרת תוואי ערוץ נחל לניקוז; ד) קביעת הוראות בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה מזרח השרון, קלנסווה 42837.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ מש/125/1/7/א״, שינוי לתבניות מש/0/1/7, מש/301/1/7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קלנסווה — גוש 7864,

 חלקות 47, 48 במלואן, ח״ח 49.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע ממגורים

 ג׳ לאזור ספורט; ב) שינוי ייעוד קרקע משטח אזור ספורט

 למגורים ג׳; ג) ביטול דרבים קיימות ופתיחת דרבים, שבילים

 ודרך משולבת חדשים; ד) חלוקה למגרשי בניה מחדש ללא

 הסבמת הבעלים; ה) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.10.2000 ובילקוט הפרסומים 5347, התשס״ה, עמ׳ 681.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08,

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה מזרח השרון,

 קלנסווה 42837, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי לודים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ גז/9/4״, שינוי לתבנית משמ/55.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: סתריה — גוש 4413,

 ח״ח 22; גוש 4416, ח״ח 1, 62.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד קרקע מקרקע
 חקלאית לתחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ב׳; ב) יצירת גישה
 משותפת לתחמ״ש ותחנת תדלוק על ידי שינוי ייעוד קרקע
 מרצועת מעבר לבבלי חשמל לדרך ושפ״פ; ג) קביעת הוראות

 בניה והנחיות לבינוי ופיתוח נופי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5154, התשס״ג, עמ׳ 1369.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,
 טל׳ 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה 72444, ובל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי לודים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 גז/14/19״, שינוי לתבנית גז/8/19.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ישרש — גוש 5744,

 חלקה 12 במלואה; מגרשים 117, 117א, 117ב בהתאם לתבנית

 גז/8/19.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקת מגרש 117 לשני
 מגרשים בהסבמת הבעלים; ב) חלוקת מגרש מקצועי מס׳ 117
 לשני מגרשים חדשים: 117א לבעלי מקצוע, ו-117ב לדרבי
 גישה וחניות; ג) שינוי בקו בנין צדדי לבית הישן בצד דרום,
 במסומן בתשריט במגרש 117ב, 1.80 מ׳ ו-3.60 מ׳, במקום
 4 מ׳ המותרים עקב מצב קיים; ד) שינוי בקו בנין אחורי
 לבית קיים במגרש 117ב 4.26 מ׳ במקום 5 מ׳ המותרים עקב מצב

 קיים; ה) קביעת זבויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5304, התשס״ד, עמ׳ 3103.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430,

 טל׳ 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 לודים, רח׳ טשרניחובסקי 1, רמלה 72444, ובל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 4354 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005



 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גני תקוה — גוש 6717,
 חלקות 35—43, 58 במלואן, ח״ח 54.

 עיקרי הוראות התבנית: הקמת שבונת מגורים אשר תשלים
 את הרצף התבנוני הקיים מדרום לה, בל זאת על ידי: א) שינוי
 ייעוד השטח משטח חקלאי ודרבים לשימושי מגורים, לדרך
 משולבת, לשטח לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לשטח
 פרטי פתוח, למיתקנים הנדסיים וקביעת התבליות המותרות
 בהם; ב) קביעת אזור מגורים ובו 512 יח״ד בשטח עיקרי ממוצע
 של 120 מ״ר ליח״ד, בבנינים עד 20 קומות מעל קומת קרקע
 וקביעת זבויות והוראות בניה לאזורי הייעוד שבתבנית;
 ג) קביעת דרבים חדשות; ד) קביעת שטחים שלגביהם תירשם
 זיקת הנאה למעבר לטובת הציבור; ה) איחוד וחלוקה מחדש

 ללא הסבמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5388, התשס״ה, עמ׳ 2331.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08, ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה מצפה אפק, רח׳ גליס
 9, פתח תקוה 49277, טל׳ 9302051—03, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
 מס׳ עח/7/142״, שינוי לתבניות עח/200, עח/142, עח/21/200,

 משמ/143.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: חניאל — גוש 8093,
 ח״ח 9; מגרש 13 בהתאם לתבנית משמ/143.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בגבולות השטח המיועד
 למגורים בנחלה חקלאית ללא שינוי בשטח הבולל המיועד
 למגורים ולאזור חקלאי בנחלה; ב) שינוי בקו בנין צדדי
 מזרחי לבית מגורים מס׳ 2 מ-3 מ׳ ל-2.73—3 מ׳ לפי מצב קיים;
 ג) שינוי בקו בנין צדדי מערבי לגגון מס׳ 4 מ-3 מ׳
 ל-2.16—2.48 מ׳ לפי מצב קיים; ד) הסדרת מרחקים בין מבנים
 בנחלה: מרחק בין מבנה מגורים מס׳ 2 למבנה עזר מס׳ 7 מבולה
 מ-3 מ׳ ל-2.80 מ׳, לפי המצב הקיים; ה) שינוי בקו בנין צדדי
 מערבי למבנה טרומי מס׳ 5 מחסן מ-3 מ׳ ל-2.73—2.87 מ׳,
 לפי מצב קיים; ו) שינוי בקו בנין צדדי מערבי למחסן טרומי
 מס׳ 6 (מחסן ציוד השקיה) מ-3 מ׳ ל-2.10—2.13 מ׳, לפי מצב

 קיים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמ׳ 2521.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 9788444—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל׳ 8981556 — 09, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 מצפה אפק מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/1/3139״,

 שינוי לתבנית ממ/מק/3139.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גבעת שמואל — גוש
 6189, ח״ח 32, 33; גוש 6191, ח״ח 13.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פתוח ושטח לבניני ציבור לדרך; ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח לבניני ציבור; ג) שינויים בקווי בנין; ד) איחוד

 וחלוקה בהסבמת הבעלים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתבנון ולבניה מצפה אפק, רח׳ גליס 9, פתח תקוה

 49277, טל׳ 9302051—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 מצפה אפק מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ממ/1/5110״, שינוי
 לתבניות ממ/4/323/ג, ממ/5024, ממ/922, ממ/5007, ממ/5083.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גני תקוה, אזורי
 מגורים צמודי קרקע.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת שטחי שירות במרתפים
 באזורי מגורים של בניה צמודת קרקע בקונטור קומת הבניסה;
 ב) קביעת הוראות בניה למרתפים באזור מגורים צמודי קרקע.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתבנון ולבניה מצפה אפק, רח׳ גליס 9, פתח תקוה

 49277, טל׳ 9302051—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 ממ/5136״, שינוי לתבנית פת/2000.

 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005 4355



 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות,

 גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 בר/1/251״, שינוי לתכנית בר/251.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יסודות — גוש 3915,

 חלקה 174 במלואה, ח״ח 160, 163—167, 173.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת אזור המגורים הקיים

 למגרשים למגורים אי; ב) הקצאת קרקע לצורכי ציבור;

 ג) התוויית דרכים; ד) איחוד וחלוקה בהסכמה; ה) קביעת

 זכויות והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5367, התשס״ה, עמי 1621.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08,

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות,

 גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 שוקי אמרני

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/15285״, שינוי לתכנית

 ג/5507.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 17511,

 ח״ח 29.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות וזכויות בניה

 והתוויית דרך גישה; ב) מתן לגיטימציה למצב קיים על ידי:

 1) שינוי בקווי בנין; 2) שינוי בתכסית קרקע; 3) שינוי בגובה

 הבנין המרבי; ב) קביעת הוראות בניה חדשות והגדלת אחוזי

 בניה במספר קומות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת, טלי 6459200—04.

 ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 קסם מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ק/3414״, שינוי לתבנית

 ק/100.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר קאסם — גוש

 8865, חלקות 9—11, 25, 29—32 במלואן, ח״ח 1, 2, 12—17, 23, 26,

 27; גוש 8866, חלקות 1—8, 10—25, 43 במלואן, ח״ח 9, 33—37,

.44 ,42—39 

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד הקרקע מקרקע

 חקלאית לתבליות האלה: 1) אזור למרבזים לוגיסטיים; 2) שטח

 משולב לבניני ציבור וספורט; 3) שטח ציבורי פתוח; 4) שטח

 למיתקנים הנדסיים; 5) דרבים; ב) קביעת תנאים, הוראות

 וזבויות בניה וקביעת שלבי ביצוע; ג) איחוד וחלוקה ללא

 הסבמת הבעלים; ד) קביעת קו בנין של 75 מ׳ מציר דרך מס׳ 5

 במקום קו בנין של 100 מ׳.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה קסם, בפר קאסם 49940, טל׳ 9370492—03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ בר/1/242״, שינוי לתבנית בר/14.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גבעת ברנר, מיתקן

 לטיהור שפבים, מרחב ברנר — גוש 2622, ח״ח 2; גוש 2623,

 ח״ח 2, 3; גוש 2624, ח״ח 1; גוש 2625, ח״ח 2, 4; גוש 2628,

 ח״ח 2, 3.

 עיקרי הוראות התבנית: שיקום ושדרוג מיתקן

 לטיפול בשפבים הקיים במועצה האזורית ברנר ושימוש

 בקולחים המתקבלים לצורך השקיה, וזאת על ידי:

 א) שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך, למאגר מי קולחים, לשטח

 למיתקנים הנדסייים ואזור נחל וסביבותיו; ב) קביעת הוראות

 בדבר טיפול ושיקום סביבתי; ג) קביעת הוראות והנחיות ולוח

 זמנים בדבר טיפול בבוצת מפעל תדיראן; ד) קביעת הנחיות

 לטיפול ושיקום מיתקן ברנר; ה) קביעת הנחיות לטיפול ושיקום

 המט״ש המוצע; ו) קביעת הוראות לתפעול מבון הטיהור;

 ז) קביעת הוראות לפעולות הניטור; ח) קביעת הוראות לעבודות

 עפר; ט) קביעת הוראות למיתקני המבון; י) קביעת הוראות

 בדבר פעולות אביפה להזרמת שפבים תעשייתיים/חקלאיים

 ועיצוב נופי; יא) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5330, התשס״ה, עמ׳ 26.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444—08,

 4356 ילקוט הפרסומים 5442, כ״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005



 הועדה המקומית לתבנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טל׳

.04 — 9502017 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 הגליל המזרחי מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/14908״, שינוי לתבנית ג/10554.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: טורעאן — גוש 16623,

 ח״ח 65,13—68; גוש 16624, ח״ח 12, 13, 17,16.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת גודל המגרשים בדי

 לאפשר בניית מבנים במגרש; ב) שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 למגורים א׳ ושצ״פ; ג) קביעת הוראות וזבויות בניה.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/15273״, שינוי לתבנית ג/11752.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: סולם — גוש 17122,

 חלקה 10 במלואה, ח״ח 9, 12, 30, 32, 50, 51.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי באחוזי הבניה המותרים;

 ב) הגדלת תבסית; ג) ביטול חלק מדרך משולבת; ד) קביעת

 התבליות המותרות בשטח התבנית; ה) קביעת הוראות

 בניה, צפיפות, מרווחי בניה וגובה בנינים; ו) קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריבלי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה הגליל המזרחי, בפר תבור,

 טל׳ 6772333—04.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הגליל המרבזי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 הגליל המרבזי מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/14520״, שינוי לתבניות ג/5000,

 ג/בת/137.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ירבא — גוש 18885,

 ח״ח 24.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי בקעת בית הברם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה בקעת בית הברם מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳

 ג/13944״, שינוי לתבנית ג/2085.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: סאג׳ור — גוש 19173,

 ח״ח 1, 74; גוש 19183, ח״ח 35, 36, 131.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי

 למגורים והרחבת דרך.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה בקעת בית הברם, ברמיאל, טל׳

.04—9580693 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 גבעות אלונים מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ג/14354״,

 שינוי לתבנית ג/7676.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מנדא, רח׳ בפר

 מנדא — גוש 17568, ח״ח 66, 67.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת אחוזי בניה מ-144%

 ל-195%; ב) הגדלת ביסוי הקרקע עד 65%; ג) הקטנת גודל

 מגרש מינימלי מ-400 מ״ר ל-300 מ״ר; ד) שינוי בקווי הבנין

 הקבועים לפי הפירוט הזה: קו בנין צדי מזרחי 0 מ׳ לפי הקיים,

 קו בנין צדי צפוני 2.40 מ׳ במקום 3 מ׳, קו בנין צדי מערבי

 2.45 מ׳ במקום 3 מ׳, קו בנין צדי דרומי 3 מ׳ לפי הקיים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
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 עיקרי הוראות התבנית: א) התוויית דרך גישה ראשית

 ברוחב של 16 מ׳ לאזור תעשיה; ב) תוספת מגרש לתעשיה

 תוך ביטול שטח תואם בחלקה 2 בגוש 12341 והגדרתו

 בחקלאי; ג) ביטול שטחי תנועה וחניה וקביעת אזור חניה

 המותאם לצרבים ללא שינוי בזבויות הבניה הקיימות

 בתבניות ג/9106, ג/2800.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/15139״, שינוי לתבנית ג/6822.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בית שערים — גוש

 11248, ח״ח 40; גוש 11249, ח״ח 6.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת אזור המגורים עד

 2.5 דונם; ב) מתן אפשרות להקמת 4 יחידות אירוח בתחום

 אזור המגורים; ג) מתן אפשרות להקמת 4 יחידות אירוח

 בשטח בולל של עד 160 מ״ר; ד) קביעת הוראות בניה,

 צפיפות, מרווחי בניה וגובה בנינים; ה) קביעת הנחיות

 ועיצוב אדריבלי; ו) קביעת הנחיות סביבתיות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתבנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120,

 טל׳ 6520038—04.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/13880״, שינוי לתבנית משצ/19.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אלון תבור — גוש

 16923, ח״ח 2, 3; גוש 16924, ח״ח 1—6; גוש 16928, ח״ח 2;

 גוש 17020, ח״ח 2, 5, 9.

 עיקרי הוראות התבנית: הקמת מיתקן לטיפול במים,

 הנאגרים במאגר דברת הקיים, לצורך שדרוג איבות המים

 שישמשו לאספקת מי קירור ליחידות ייצור החשמל בתחנת

 הבוח אלון התבור, המוקמת מתוקף תבנית מיתאר ארצית

 תמא/10/ב/9, לפי הפירוט הזה: א) שינוי ייעוד קרקע חקלאית

 לקרקע תפעולית למיתקן מים של חברת החשמל בעבור קירור

 יחידות ייצור בתחנת בוח אלון התבור של חברת החשמל;

 ב) הסדרת גישה לשטח מיתקן המים על בסיס דרך חקלאית

 קיימת; ג) קביעת הוראות בניה ופיתוח לצורך הוצאת היתר

 בניה; ד) מתן הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמ׳ 2575.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 6508555—04, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון
 ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳ 6520038—04, ובל מעוניין

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי

 למסחר ותיירות.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/14711״, שינוי לתבניות ג/5000,

 ג/בת/137.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ירבא — גוש 18885,

 ח״ח 8, 9.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי

 לשטח מסחר ותיירות.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה הגליל המרבזי, עבו, טל׳ 9912621—

.04 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הגליל המרבזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/14013״, שינוי לתבניות ג/5000, ג/בת/159, ג/7533.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ירבא — גוש 18887,

 ח״ח 31, 79, 83.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי

 לשטח תעשיה ומסחר והתוויית בבישים חדשים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמ׳ 1108.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳

 6508555—04, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 הגליל המרבזי, עבו, טל׳ 9912621—04, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 יזרעאלים מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/14149״, שינוי לתבניות ג/4889,

 ג/9106, ג/7562, ג/13586.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קיבוץ רמת השופט

 — גוש 12341, ח״ח 2—4; גוש 12342, ח״ח 2, 3, 5, 11;

 גוש 12345, ח״ח 5, 6.
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 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5,

 נצרת עילית 17000, טלי 6468585—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/13252״, שינוי לתכנית ג/7215.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט — גוש 17483,

 ח״ח 5, 38, 41.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות וזכויות

 בניה; ב) שינוי ייעוד ממגורים מסחרי מעורב למגורים מיוחד;

 ג) שינוי בקווי בנין; ד) הגדלת אחוזי בניה למתן לגיטימציה

 לבניה קיימת; ה) הגדלת תכסית קרקע לפי הקיים בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2688.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 6468585—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/12543״, שינוי לתכנית ג/6540.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש — גוש 19469,

 ח״ח 56.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדרת שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח חקלאי מיוחד — לולים, לפי הפירוט הזה: א) ייעוד

 שטח להקמת לול; ב) קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח;

 ג) קביעת תנאים לביצוע התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5375, התשס״ה, עמי 1917.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי, רחי האורנים 1, מעלות—תרשיחא,
 טלי 9978030—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יי באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 הרצל גדז

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/13783״, שינוי לתכנית ג/במ/173.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עדי — גוש 12400,

 ח״ח 51, 59.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת שני מגרשי מגורים

 בשכונה קיימת, על חשבון שצ״פ; ב) שינוי ייעוד משצ״פ

 למגרשי מגורים, קביעת התכליות וקביעת הוראות בניה.

 בשטח התכנית אפשר לבנות 500 מ״ר למגורים, שטח עיקרי

 ל-2 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5324, התשס״ד, עמי 3811.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טלי 6520038—04, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14136״, שינוי לתכנית ג/7215.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט — גוש 17483,

 ח״ח 5, 17.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בתוואי דרך; ב) שינוי

 בקווי בנין; ג) קביעת הוראות וזכויות בניה; ד) שינוי ייעוד

 משצ״פ לדרך ומדרך ומגורים מסחרי מעורב; ה) ביטול חלק

 מדרך למגורים אי.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/14863״, שינוי לתכנית ג/8156.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי — גוש

 12049, חלקות 27—29 במלואן, ח״ח 24.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת ייעודי קרקע לפי תצ״ר

 ולפי היתר והפיכת חלק מדרך להולכי רגל לדרך גישה על

 ידי: איחוד וחלוקה, שינוי ייעוד מדרך הולכי רגל למגורים,

 ממבני ציבור לדרך הולכי רגל, מדרך הולכי רגל לדרך

 גישה ומדרך הולכי רגל למבני ציבור ושינוי בקו בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 ילקוט הפרסומים 5442, כ״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005 4359



 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתבנון ולבניה דימונה, שד׳ הנשיא 1, דימונה 8600,

 טל׳ 6563182—08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי ירוחם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
 ירוחם מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 60/101/03/26״, שינוי

 לתבנית 26/במ/202.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ירוחם, רח׳ נחל צין —

 גוש 39645 (בהסדר), ח״ח 1 ארעית; גוש 39646, ח״ח 1 ארעית.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסבמת בעלים; ב) יצירת שני מגרשים 2א ו-2ב; ג) שינוי
 ייעוד מגרש 2ב מאזור מגורים ב׳ לשטח לבניני ציבור וקביעת
 זבויות בניה; ד) קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריבלי;

 ה) קביעת קווי בנין מרביים.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתבנון ולבניה ירוחם, רח׳ צבי בורנשטיין 1, ירוחם

 80550, טל׳ 6598270—08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 5/114/03/8״, שינוי לתבניות 114/03/8, 3/114/03/8.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תלמי יחיאל — גוש

 2552, חלקות 38, 39 במלואן, ח״ח 30, 32, 33; גוש 2554, חלקות

 50, 51, 64, 65, 73 במלואן, ח״ח 37, 40.

 עיקרי הוראות התבנית: א) יצירת מסגרת תבנונית
 להגדלת אזור מגורים א׳ ותוספת 33 יח״ד, על ידי שינויים
 בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה (מתחם ב׳);
 ב) שינוי דרך משולבת (מס׳ 2) לשטח ציבורי פתוח ושינוי
 קווי בנין ל-4 מגרשים קיימים מס׳ 50, 51, 64, 65 באזור
 מגורים א׳ (מתחם א׳); ג) הגדרת אזור לתחנת תדלוק פנימית
 על ידי שינוי בייעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה,
 (מתחם ג)׳; ד) חלוקת המגרשים בתבנית תיעשה על ידי איחוד

 וחלוקת מגרשים בהסבמת הבעלים.

 מחוז הדרום
 מרחב תבנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 2/175/03/4״, שינוי לתבניות 4/במ/1/88, 4/מק/2134.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אשקלון, שב׳ נווה

 הדרים — גוש 1238, ח״ח 24—26, 30, 32, 33, 36; גוש 1239,

 ח״ח 26.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הקמת אזור מגורים מיוחד על

 ידי שינויים בייעודי הקרקע לפי הפירוט הזה: 1) שינוי ייעוד

 מאזור מגורים ב׳ וג׳ לאזור מגורים מיוחד; 2) שינוי ייעוד מאזור

 מגורים ב׳ לדרך משולבת; 3) ביטול שביל להולבי רגל והפיבתו

 לשצ״פ; 4) שינוי במספר הקומות המרבי; ב) צירוף נספח

 בינוי הסדרי תנועה וחניה וקביעת שטחים לחניה פרטית;

 ג) במבלול קביעת השימושים המותרים לאזור מגורים

 מיוחד נקבעו שימושים בתוספת למגורים גם מקבץ דיור או

 מעון סטודנטים, לרבות קביעת תקן לחניה לשימושים אלה;

 ד) קביעת מספר יח״ד מרבי ללא שינוי בשטח הבניה; ה) תבנית

 איחוד וחלוקת מגרשים בהסבמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמ׳ 2580.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 6263791—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 אשקלון, רח׳ הגבורה 7, אשקלון, טל׳ 6792355—08, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 דימונה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 35/101/02/25״,

 שינוי לתבנית 102/02/25.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: דימונה, הבניסה

 הצפונית לדימונה — גוש 100256, ח״ח 1 ארעי.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תבנון שטח למיתקן לטיפול

 וסילוק שפבים ומאגר בדימונה וקביעת ייעודם ושימושם של

 השטחים; ב) קביעת ייעודי קרקע למיתקנים הנדסיים וליער

 קיים; ג) קביעת זבויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה;

 ד) איחוד וחלוקת מגרשים בהסבמת בעלים; ה) קביעת הוראות

 למתן היתרי בניה; ו) קביעת הוראות לשמירה על איבות

 הסביבה; ז) קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום

 התבנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 4360 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005



 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בתוואי דרך מסי 6

 על ידי הקטנת מגרשים 65, 66 והגדלת נחלות 49—51;

 ב) קביעת הנחיות, זכויות, מגבלות בניה וקביעת

 השימושים המותרים בייעוד הקרקע; ג) קביעת מספר

 יח״ד בחלקה — 2 יח״ד + יחידת הורים; ד) קביעת הוראות

 לפיתוח השטח ותנאים למתן היתר בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 482/03/7״, שינוי לתכנית

 255/03/7, ובהתאם לתכנית מיתאר ליישובי חולות חלוצה

.480/02/7 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרום היישובים

 בפתחת שלום — גוש 100301, ח״ח 1; גוש 100302, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד השטח מקרקע

 חקלאית לאזור מגורים אי, שטח לבניני ציבור, אזור משולב

 למסחר ותעסוקה, שטח לנופש וספורט, שטח ציבורי פתוח

 ודרכים להקמת יישוב קהילתי — שלומית; ב) יצירת

 מסגרת תכנונית להקמת יישוב קהילתי הכולל 500 יחידות

 דיור וקביעת ייעודי הקרקע למגורים, שטחים לבניני

 ציבור, אזור מסחר ותעסוקה, שטחים ציבוריים פתוחים,

 אזור לנופש וספורט, דרך גישה ליישוב ודרכים פנימיות

 ואזור לתכנון בעתיד שייעודו ייקבע בתכנית מפורטת

 בסמכות הועדה המחוזית; ג) הקצאת מגרשים לייעודי

 הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בניה לרבות

 זכויות בניה והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ד) איחוד

 וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים להקמת יישוב קהילתי

 הכולל 500 יחידות דיור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

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

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 6899696—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 454/03/7״, שינוי לתכנית 305/02/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יער תאשור — גוש

 50383; גוש 50388; גוש 100236, חלקה 5, ח״ח 1, 2, 8; גוש

 100236 — 1, ח״ח 2, 4; גוש 100236—2, ח״ח 3, 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) פירוט ודיוק שטחי יער;

 ב) יצירת מסגרת תכנונית להקמת יער שמטרתו שיפור נוף,

 שיפור איכות הסביבה, שמירה על צמחיית נחלים טבעית

 קיימת ונופש בחיק הטבע; כל זאת על ידי הסדרת ייעודים,

 שימושי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה; ג) שינוי ייעוד

 משטח חקלאי ליער ומיער לשטח חקלאי ויער.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5264, התשס״ד, עמ׳ 1599.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 6263791—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 באר טוביה, באר טוביה, טל׳ 8503404—08, ובל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון

 ולבניה שמעונים מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳

 ד/18/302/02/7״, שינוי לתבנית 2/120/03/7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: צומת צאלים — גוש

 100199/1, ח״ח 1, 2; גוש 100200/1, ח״ח 1; גוש 100205/1, ח״ח

 3,1; גוש 100293/1, ח״ח 11; גוש 400065, ח״ח 1—4; גוש 100200,

 לא מוסדר — גוש בתביעה; גוש 100292, לא מוסדר — גוש

 בתביעה; גוש 100199, רישום ישן — חבל מעון, גוש 60,

 ח״ח 1, 4, 5.

 עיקרי הוראות התבנית: יצירת מסגרת תבנונית להסדרת

 צומת צאלים, על ידי שינויים בייעודי קרקע, שינוי התווייתן

 של דרבים קיימות, מוצעות וסלולות, הקמת גשר על נחל

 הבשור וקביעת הוראות לביצוע הדרך ומתן אפשרות לביצוע

 הצומת בעתיד על בסיס תמ״מ 14/4.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה שמעונים, טל׳ 6899696—08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 שמעונים מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ 12/164/03/7״, שינוי לתבנית

.5/164/03/7 

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מימון — גוש 999,

 חלקות 48,25,14,13—148,51 במלואן, ח״ח 154,151,24,15;

 גוש 1000, ח״ח 8.
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 שלמה אהרונסון מתכנני ערים אדריכלים ואדריכלי

 נוף בע״מ

 (ח״פ 51-055477-7)

 (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 30.10.2005, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,

 רח׳ מבוא השער 4, עין כרם, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שלמה אהרונסון, מפרק

 סימיליה בע״מ

 (ח״פ 51-246806-7)

 (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 14.11.2005, בשעה 10.00, במשרד עוה״ד של

 החברה, ד״ר מ׳ דרוקר ושות׳, דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 אסנת כהן מרדכי בנדט

ם י ק ר פ  מ

 ורוס פרוייקטים בע״מ

 (ח״פ 51-258710-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 20.11.2005, בשעה 10.00, אצל רות ליבנה,

 ברח׳ הבנים 9, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רות ליבנה, מפרקת

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 1.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמי 2582.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263791—08, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 שמעונים, שדרות, טלי 6899696—08, ובל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 שקמים מופקדת ״תבנית מפורטת מסי 4/137/03/6״, שינוי

 לתבנית 2/137/03/6.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מושב יד נתן —

 גוש 3085, חלקות 2—34, 37—41, 47—53, 55—62, 66—75, 79—86,

 88—90, 96, 97, 101, 102, 115 — 121, 123—128 במלואן, ח״ח 94;

 גוש 3086, ח״ח 17.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה בהסבמת

 הבעלים; ב) שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למגורים על ידי הגדלת

 אזור המגורים בנחלות; ג) שינוי ייעוד קרקע משפ״פ לחקלאי

 על ידי ביטול רצועת השפ״פ במגרש 501, ח״ח 46; ד) שינוי

 ייעוד קרקע ממגורים ומשק עזר לשפ״פ במגרש 502, חלקה

 90; ה) שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לשפ״פ במגרש 503, ח״ח 94;

 ו) תוספת מגרש למבנה ציבור קיים במקום מקווה, מגרש 403;

 ז) תיקון גבול במגרשים 258, 259, 270, 271, 272 בהתאם להסבם

 בין הצדדים, חלקות 118, 119, 124—126; ח) תיקוני גבולות בין

 נחלות בהתאם למצב הקיים בשטח המגרשים מסי 9, 10, 27, 28,

 57, 58, 66, 67, 75, 79, 84, 85; ט) סימון מבנים להריסה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה שקמים, טלי 8500705—08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 י׳ באב התשס״ה (15 באוגוסט 2005)

 דוד(דודו) כהן

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום
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 15, מבשרת ציון, טל׳ 02-5341847, 02-5790185, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אילן מעוז, מפרק

 אינטם בע״מ

 (ח״פ 51-234126-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 14.12.2005, בשעה 18.00, במשרד עו״ד מנחם

 פישמן ושות׳, רח׳ הרצל 163, רחובות, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אייל פישמן, עו״ד, מפרק

 א. פלדמן צבעים בע״מ

 (ח״פ 51-035234-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 1.11.2005, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רח׳ קוסובסקי 46, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יקותיאל פלדמן, מפרק

 קיו.פי.אר בע״מ

 (ח״פ 51-226804-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 1.11.2005, או ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף

 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה

 10.00, במשרדי החברה, רח׳ אבא הלל 16, רמת גן, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה, ושחרור המפרק מתפקידו בחלוף 3 חודשים ממועד

 הגשת דוח הפירוק לרשם החברות.
 יפתח ספקטור, מפרק

 יוניטרוניקס תיכנון הנדסי(997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-245328-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 20.11.2005, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, משרד

 עו״ד ערן פליסקין, שנער, ויסברגר, מרכז עזריאלי 3, המגדל

 המשולש, קומה 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ערן פליסקין, עו״ד, מפרק

 יוניטרוניקס - בקרה תעשיתית ורובוטיקה (ו99ו)

 בע״מ

 (ח״פ 51-158150-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 20.11.2005, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, משרד

 עו״ד ערן פליסקין, שנער, ויסברגר, מרכז עזריאלי 3, המגדל

 המשולש, קומה 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ערן פליסקין, עו״ד, מפרק

 יוניטרוניקס (96) (לוד) בע״מ

 (ח״פ 51-233118-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 20.11.2005, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, משרד

 עו״ד ערן פליסקין, שנער, ויסברגר, מרכז עזריאלי 3, המגדל

 המשולש, קומה 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ערן פליסקין, עו״ד, מפרק

 אמיכל בע״מ

 (ח״פ 51-133180-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 2.12.2005, בשעה 10.00, אצל אילן מעוז, רח׳ לשם
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אברהם נשרי, מפרק

 ר. רונן אחזקות מסחריות בע״מ

 (ח״פ 51-143542-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מדרך

 מנחם בגין 23, תל אביב 66182, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 סקטרה סחר ושירותים בע״מ

 (ח״פ 51-144795-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מדרך

 מנחם בגין 23, תל אביב 66182, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 אורורה טוטל סחר בע״מ

 (ח״פ 51-223508-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מדרך

 מנחם בגין 23, תל אביב 66182, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ארתיקולייט ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-303711-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 1.11.2005, או ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף
 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה
 10.00, במשרדי החברה, רח׳ אבא הלל 16, רמת גן, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
 של החברה ושחרור המפרק מתפקידו בחלוף 3 חודשים ממועד

 הגשת דוח הפירוק לרשם החברות.

 יפתח ספקטור, מפרק

 גומון שירותי רפואה בע״מ

 (ח״פ 51-337082-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 18.12.2005, במשרדה של עו״ד רינה אורון,
 רח׳ החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רומן גומון, מפרק

 ד״ר דובינר אלכסנדר בע״מ

 (ח״פ 51-328919-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 18.12.2005, במשרדה של עו״ד רינה אורון,
 רח׳ החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכסנדר דובינר, מפרק

 אחוזת חלקה 72 בגוש 06ו6 בע״מ

 (ח״פ 51-016907-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.8.2005, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם נשרי, מרח׳

 האמוראים 1, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 4364 ילקוט הפרסומים 5442, ב״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.



 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עודד דוד-חי, מפרק

 אורן ברק 2000 (ו200) בע״מ

 (ח״פ 51-313507-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.8.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל עציוני, ת״ז 055506786,

 מרח׳ נורית 30, שוהם 73142, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גל עציוני, מפרק

 מאיר בלושטיין סוכנות לביטוח (2002) בע״מ

 (ח״פ 51-329763-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.12.2004, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר בלושטיין,

 ת״ז 058621517, מרח׳ המצודה 3, אזור, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מאיר בלושטיין, מפרק

Joffe Yenni Israel Ltd 

 (ח״פ 51-199777-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יצחק רוזנבאום, ת״ז

 303597223, ממרכז גירון 315, רח׳ ז׳בוטינסקי 5, רעננה, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 בייטמן קידן ניהול פרוייקטים משותפים בע״מ

 (ח״פ 51-243245-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יורם רוט, משד׳

 רוטשילד 134, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יורם רוט, עו״ד, מפרק

 ריינמן השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-190093-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.8.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון ריינמן, ת״ז

 001219427, מרח׳ ביאליק 15, קרית אונו, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אהרון ריינמן, מפרק

 י.ע.ד. חי חברה קבלנית לבנין והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-172935-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.9.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד דוד־חי,

 ת״ז 028927481, מרח׳ סלע יעקב 11, תל אביב, 67537, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
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 י.מ. תבונה ניהול בע״מ

 (ח״פ 51-315397-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל מרדכי גפני, מרח׳

 פתח תקוה 31, ירושלים, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ישראל מרדכי גפני, מפרק

 סמוגל בע״מ

 (ח״פ 51-281438-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן צדוק, ת״ד 12862,

 הרצליה 46700, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רונן צדוק, מפרק

 א ע ר כהן סוכנות לביטוח בע״מ

 (ח״פ 51-062388-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב יקי זקן, מרח׳

 אנפה 10, הרצליה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 יעקב זקן, עו״ד, מפרק

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק רוזנבאום, עו״ד, מפרק

 בראנץ תעשיות שיש וריצוף(997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-247311-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.6.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח גד וייל, ת״ז

 003312253, מרח׳ המייסדים 11, נתניה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גד וייל, רו״ח, מפרק

 ר.כ. - ש.ב.א - אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-284923-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.9.2005, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 עו״ד יקיר ניידיק, מרח׳ נחמני 14, תל אביב, למפרק החברה.

 יקיר ניידיק, עו״ד, מפרק

 אקמדיה בע״מ

 (ח״פ 51-350491-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.9.2005, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 עו״ד יקיר ניידיק, מרח׳ נחמני 14, תל אביב, למפרק החברה.
 יקיר ניידיק, עו״ד, מפרק
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 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.9.2005 התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמי ורוד,

 ת״ז 024919854, ממשרד עו״ד יוסף זלצמן ושות׳, רח׳ החילזון 6,

 רמת גן 52522, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 עמי ורוד, עו״ד, מפרק

 מרלז מציאות מדומה שירותי אינטרנט בע״מ

 (ח״פ 51-304289-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.9.2005, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 עו״ד גלעד בכר, מרח׳ החשמונאים 100, מגדל החשמונאים, תל

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גלעד בכר, עו״ד, מפרק

 אוטו בייק (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-110407-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.8.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמנואל אלון, מקיבוץ עין

 שמר, ד״נ חפר, מיקוד 37845, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עמנואל אלון, מפרק

 או.אר. תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-200897-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
4367 

 פלזיר בע״מ

 (ח״פ 51-213341-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב יקי זקן, מרח׳

 אנפה 10, הרצליה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 יעקב זקן, עו״ד, מפרק

 נובה גרופ בע״מ

 (ח״פ 51-191761-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב יקי זקן, מרח׳

 אנפה 10, הרצליה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 יעקב זקן, עו״ד, מפרק

 א. פפו בניה (ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-158744-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.9.2005, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חשין, מרח׳ עם

 ועולמו 3, ירושלים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יעקב חשין, מפרק

 ש.י.ק. אפקט בע״מ

 (ח״פ 51-331658-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עדן יקותיאל, עו״ד, מפרק

 א.ג.נ. גרוס ברוך ובניו מערכות אינסטלציה בע״מ

 (ח״פ 51-195054-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורן טננבוים, ממשרד

 עוה״ד אורן, בן־נון, טננבוים ושות׳, רח׳ היצירה 3, רמת גן, טל׳

 03-7513777, פקס׳ 03-7513778, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורן טננבוים, עו״ד, מפרק

 סוס עץ תעשיות עץ וריהוט בע״מ

 (ח״פ 51-135935-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 15.11.2005, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,

 רח׳ ז׳בוטינסקי 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בנימין בר לב, מפרק

 קורקס אמירים (4) בע״מ

 (ח״פ 51-113584-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 28.10.2005, בשעה 10.00, אצל איזיק בלוך, רח׳

 רמות ים, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אייזיק בלוך, מפרק

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.6.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי רבינוביץ, מרח׳

 שפירא 56, פתח תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורי רבינוביץ, מפרק

 ישראפלקס חברה בע״מ

 (ח״פ 51-053700-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי אסא, מרח׳ ז׳בוטינסקי

 33, רמת גן, למפרק החברה.

 אורי אסא, עו״ד, מפרק

 חלקת משנה 890/7 בגוש 58ו6 בע״מ

 (ח״פ 51-038687-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יצחק הרמן, מרח׳

 מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק הרמן, עו״ד, מפרק

 ר.ש. - כל גג תעשיות מבנים בע״מ

 (ח״פ 51-226890-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדן יקותיאל, מרח׳

 חיים עוזר 4, פתח תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
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 גיוזיף עטאללה בע״מ

 (ח״פ 51-163367-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 1.12.2005, בשעה 10.00, במשרד עו״ד אבו
 נסאר עיסאם, רח׳ 5/2003, בנין אבו־נסאר, נצרת, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אבו נסאר עיסאם, עו״ד, מפרק

 סי.ויו.ניצה 37/32 בע״מ

 (ח״פ 51-184851-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 5.12.2005, בשעה 11.00, במשרד המפרק,
 עו״ד אברהם ע׳ מקליס, ברח׳ מונטיפיורי 4, פתח תקוה, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 אברהם ע׳ מקליס, עו״ד, מפרק

 השקעות אסתר בע״מ

 (ח״פ 51-029081-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 5.12.2005, בשעה 11.00, במשרד המפרק,
 עו״ד אברהם ע׳ מקליס, רח׳ מונטיפיורי 4, פתח תקוה, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 אברהם ע׳ מקליס, עו״ד, מפרק

 יצרני שיכר בינלאומיים בע״מ

 (ח״פ 51-037607-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 30.11.2005, בשעה 16.00, במשרדי עו״ד
 גורניצקי ושות׳, שד׳ רוטשילד 45, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 דליה אבן להב, עו״ד, מפרקת

 פריציוס בע״מ

 (ח״פ 51-197044-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 28.11.2005, בשעה 10.00, אצל אורן מלאך, רח׳

 ד״ר ציפר 10/2, קרית חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורן מלאך, מפרק

 ווק-מן נתניה בע״מ

 (ח״פ 51-311663-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 28.11.2005, אצל ראובן מנדיל, רח׳ ההדרים 25,

 צורן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ראובן מנדיל נועם שרעבי

 דירקטורים

 יורופיל בע״מ

 (ח״פ 51-164901-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 28.11.2005, בשעה 10.00, אצל עו״ד איל וולפסטל,

 רח׳ אל על 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 איל וולפסטל, עו״ד, מפרק

 מרפאה וטרינרית צהלה בע״מ

 (ח״פ 51-169130-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 28.11.2005, אצל פנינה גלס, רח׳ עיר שמש
 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 פנינה גלס, מפרקת
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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני צ׳סניק, מרח׳ שאול

 המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דני צ׳סניק, מפרק

 צפקין-ברמן נכסי ראשון בע״מ

 (ח״פ 51-160827-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.9.2005 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני צ׳סניק, מרח׳ שאול

 המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דני צ׳סניק, מפרק

ל א ר ש ת בנק י א  הודעה מ

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כי באלול התשס״ה (13

 בספטמבר 2005):

 בשקלים חדשים

23,288,506,609 

23,282,340,512 

6,166,097 

23,288,506,609 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום

 כ׳ באלול התשס״ה (13.9.2005)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום

 י״ד באלול התשס״ה (7.9.2005)

 ג. העליה או הירידה ( - )

 במשך השבוע האחרון

 ד. ערך הנכסים המוחזקים

 במטבע חוץ מול המחזור ביום

 כ׳ באלול התשס״ה (13.9.2005)

 כ״א באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 מרדכי פיין

 ממונה על מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 ילקוט הפרסומים 5442, כ״ה באלול התשס״ה, 29.9.2005

 גיי.אר מיחשוב ופתרונות פיננסים בע״מ

 (ח״פ 51-327721-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 30.11.2005, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח׳
 מוצקין 12, גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן צדוק, מפרק

 גיי.אר מיחשוב ופיתרונות בע״מ

 (ח״פ 51-327721-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.8.2005 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן צדוק, ת״ז 027341080,

 מרח׳ מוצקין 12, גדרה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רונן צדוק, מפרק

 רביבים מים וסביבה בע״מ

 (ח״פ 51-242562-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2005 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר נוביק, מרח׳ דוד המלך

 27, הרצליה 4661, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עפר נוביק, מפרק

 ברזאק-נכסי ראשון בע״מ

 (ח״פ 51-159706-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
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