
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
5 50 ביוני 2004 3 0  י״א בתמוז התשס״ד 9

 עמוד
 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 50.4.2004 ... »526
 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 50.4.2004 ... 5268
 הודעה על ביטול הסכם קיבוצי וד52

 הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי
 רשויות מקומיות 5272
 הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים 5272
 הודעות על פטור מאישור הסדר כובל 5273
 הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל ... 5274

 הודעה על תיקון פטור בתנאים מאישור הסדר
 כובל 5275

 הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו 5276

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 5276

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 5286

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 5500

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 5502

 הודעות מאת הכונס הרשמי 5502

 הודעה מאת רשם השותפויות 3502

 עמוד
 תיקון תקנון הכנסת 3264

 מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה 5264
 מינוי יושב ראש מותב נוסף לועדת ערר לפי חוק
 הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין

 מינהליים 3264
 מינוי שופטי נוער 3264
 מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מם הכנסה ... 5264

 תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
 החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור 5265

 הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי
 המועצה העומדים לבחירה ברשויות מקומיות

 מסוימות 5265

 מינוי ממלאי מקום לנציג שר הפנים במועצה

 הארצית לתכנון ולבניה 5265

 הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ... 5266

 הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק־יסוד:
 הממשלה 5266

 הודעה על מינוי חברים לועדות פסיכיאטריות
 מחוזיות לילדים ולנוער 3266
 הודעה על מינוי לועדות פסיכיאטריות מחוזיות ... 3267



 023469166 שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט
 לעניני משפחה, החל ביום כ״ו בסיון התשס״ד (15 ביוני

.(2004 

 ביו בסיון התשס״ד (15 ביוני 2004)

) יוסף (טומי) לפיד ג ־ 2 6 * מ * ״ ) 

 שר המשפטים

עדת ערר ו תב נוסן1 ל ש מו א שב ר ו י י ו נ  מי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-962ו
 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

 בתוקף םקבותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
 (ביו£1 התשכ״ב-1962' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי
 דין מינהליים, התשניב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט
 העליון, אני ממנה את עידו רוזין, שופט של בית משפט
 שלום, ת״ז 22879704, ליושב ראש מותב לועדת ערר, לפי

 החוק.

 י׳ בסיון התשס״ד (30 במאי 2004)

) יוסף (״ומי) לפיד ג ־ 8 1 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים
 י ם״ח התשכ״ב, עמי 96.
 2 סייח התשנ״ב, עמי 90.

י נוער פט י שו ו נ  מי
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 החשל״א- 1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה,
 ענישה ודרכי טיפול), התשל־א- 1971 י, ובהסכמת שר
 המשפטים, אני מטיל על השופטים ששמם מפורט להלן
 לשמש שופטי נוער עד תום תקופה כהונתם באותה

 ערכאה:

 אשר קולה, ת״ז 8075 ו529, שוט בית משפט שלום
 נתן זלוציובר, ת״ז 69810760, שופט בית משפט מחוזי
 אריאל ואגו, ת־ז 65372526, שופט בית משפט מהוזי

 ב״ז בסיון התשסיד (16 ביוני 2004)

) אהרן ברק ג ־ 6 8 מ 6 ח ) 

 נשיא ביה המשפט העליון
 י סיח התשל״א, עמי 134.

ה מ ו ד ש י פקי ר ז י עו ו נ  מי
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מס
 הכנסה' (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי אגף מס
 הכנסה ומיסוי מקרקעין, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש
 עוזרי פקיד ש1מה, לפי סעיפים 45י. 150. 151 ו־152

ן הכנסת ן תקנו  תיקו
 לפי חוק־יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון
 לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ב״ו בסיון

 התשס״ד (15 ביוני 2004):

 החלפת סעיף 34א

 1. במקום סעיף 54א לתקנון הכנסת יבוא:

 ״פתיחת מושב הכנסת

 34א.(א) בתקנון זה -

 ״בנס החורף״ - כנם הכנסת שנפתח לאחר חג הסוכות,
 כאמור בסעיף 9(א) לחוק הכנסת:

 ״כנס הקיץ״ - כנס הכנסת שנפתח לאחר יום העצמאות,
 כאמור בסעיף 9(א) לחוק הכנסת:

 ״מושב של הכנסת־ - כנס החורף וכנס הקיץ שלאחריו,
 ובשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת - כפי שקבעה

 ועדת הכנסת.

 (ב) נשיא המדינה רשאי לפתוח את ישיבת הכנסת
 הראשונה בבל מושב של הכנסת.

 (ג) פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת כאמור
 בסעיף קטן(ב), ימסור ראש הממשלה. מיד אחריו, הודעה על
 פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל
 תבניות הממשלה למושב הקרוב: לא פתח נשיא המדינה את
 ישיבת הכנסת כאמור בסעיף קטן(ב), יפתח ראש הממשלה
 את הישיבה בהודעה כאמור: על ההודעה יקוים דיון

 סיעתי.

 (ד) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), דנה הכנסת
 בהצעה להביע אי אמון בממשלה ביום מסירת הודעת ראש
 הממשלה כאמור בסעיף זה, תימסר הודעת ראש הממשלה,
 אחריה תנומק ההצעה להביע אי אמון בממשלה, ויתקיים

 דיון סיעתי משולב בשני הנושאים.״

 תיקון טעיף 02 ו
 2. בסעיף 02ו(א) לתקנון הכנסת, בסופו יבוא ״יושב ראש
 הועדה רשאי, מיזמתו או לפי בקשה של חבר הועדה, לקיים
 הצבעה שמית ולציין בפרוטוקול את אופן ההצבעה של בל

 אחד מחברי הכנסת שהשתתפו בהצבעה.״

 כ־ו בסיון התשס״ד (15 ביוני 2004)

) ראיבן ריבלין ג ־ 8 6 מ 4 ח ) 

 יושב ראש הכנסת

 לפקודה:

 י״פ התשב״ח, עמי 590: התשס־ד, עמי 2974.

ה ח פ ש י מ נ י ט לענ פ ש מ ת ה י ב פט ל י שו ו נ  מי
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, התשנ״ה-1995', ובהסכמת נשיא בית
 המשפט העליון, אני ממנה"" בזה את סארי ג׳יוסי, ת״ז

. 1 2 י 0 מ , ע  ם״ח התשנ׳ה. עמ׳ 595. דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 6

 3264 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמה התשס״ד, 30.6.2004



 שיעור חיסכון מתקרת התקורה תוספת נקודות
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 מ־10% ופחות מ־15%
 מ־15% ופחות מ־20%

 20% ומעלה
 2. בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

( ^ x 1 ( ; X « 3XבxiX(סעיפים קטנים )(בmxsXK-( , 1 ) 
XKX3X - 0בטלים•, ^ ־ 1 

 (2) בסעיף קטן 1X1X(1), בהגדרה ״הקרנה־, במקום ־60
 דקות־ יבוא ״50 דקות״.

 נ. (א) תחילתם של סעיפים ו ו־(2)2 - ביום ד בטבת
 התשס״ד (ו בינואר 2004).

 (ב) תחילתו של סעיף 2(1) הוא ביום כ״א בטבת
 התשס״ה (2 בינואר 2005).

 י׳־ח בסיון התשס״ד (ד ביוני 2004)

) לימור לבנת ג ־ 1 8 8 מ 8 ח ) 

 שרת החינוך התרבות והספורט

ד פ ס מ ם ו שבי ר התו פ ס עת מ י ר קב ב ד דעה ב  הו
ת ו י רה ברשו ם לבחי י ד מ ו ע ה ה צ ע ו מ י ה ר  חב

ת מו י ת מסו ו מי  מקו
 לפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי־ג-953ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לצו המועצות המקומיות
 (ב), התשי״ג-1953י, אני קובע ומעיד בזה כי מספר
 התושבים הרשומים בכל מועצה מקומית ששמה נקוב בטור
 אי, הוא כאמור בטור ב׳ ומספר חברי המועצה שיעמדו

 לבחירה בבחירות הוא באמור בטור גי:

 טור ג׳
 מספר חברי המועצה

 העומדים לבחירה
 טור ב׳

 מספר התושבים

 טור א׳
 שם המועצה

 המקומית

11 
9 
9 

11 
9 

 אבדה0 פורז
 שר הפנים

10,804 
5,231 
5,010 

12,154 
9,117 

 אבו םנאן
 ג׳ולים

 ינוח גית
 ירכא

 כאכול

 כ• בסיון התשס״ד (9 ביוני 2004)
 (חמ 3-36)

 ליהי חדאד, ת״ז 038527503
 נטע גמליאל, ת״ז 038614467

 ליאור ברק, ת־ז 028075844
 סלי אילון, ת־ז 059810861
 אילן דאר, ת־ז 029517257
 יעקב כהן, ת״ז 025296005

 יניב שטרית, ת־ז 032120602
 ציפורה כהן מכבי, ת־ז 011195823

 נתן משה, ת״ז 034105106
 לימור גור, ת־ז 025719063

 אדוארד קופמן, ת־ז 304693120
 שלמה אםתרוגו, ת־ז 037479110

 אמיר דוידוב, ת־ז 014979926
 שי כהן, ת־ז 035760578
 רחל זנד, ת״ז 029348497

 בנימין נתניהו
 שר האוצר

 ג׳ בניסן התשס־ד (25 במרס 2004)
 (חמ 3-171)

 ק״ת התשי־ג, עמי 1174.

ל ת ש ו כ י מ קת כספי ת ם לחלו י  תיקונים למבחנ
ר ו ב ת עי ו ד ס ו מ רט ל ת והספו ו ב ר ת וך ה נ ד החי ד ש  מ

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ־ה-1985

 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ־ה-
 985 ו י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
 מתפרסמים בזה תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות
 של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור בחחום

 הקולנוע (להלן - המבחנים העיקריים)2:

 1. בסעיף 4(9) למבחנים העיקריים -

 (1) פסקת משנה (א) - תימחק:

 (2) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) מוסד נתמך שהתקורה בתקציבו נמוכה
 מהתקורה האמורה להלן בשנת התקציב הקודמת
 להגשת הבקשה, שלגביה ישנם נתונים מבוקרים,
 יהיה זכאי לתוספת ניקוד להערכת בקשתו בהתאם
 לאמור להלן, ובלבד שיתרת התקציב הנובעת מן
 החיסכון בתקורה הופנתה להגדלת הסכומים

 ששימשו את המוסד לסיוע להפקת סרטים:

ה צ ע ו מ ר הפנים ב ג ש י צ נ י מקום ל א ל מ י מ ו נ  מי
ה י לבנ ן ו ו נ ת לתכ י צ ר א  ה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב^) ו־48א(א) לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י, אני ממנה את שמאי אסיף,
 ת״ז 009894346, עפר גרידינגר, ת״ז 057281388, עפרה ליבנה,
 ת־ז 00664916 ודוד פילזר, ת־ז 015832348, לממלאי מקומו

 תקרת התקורה

22% 
18% 
13% 
11% 
7% 

 י מחזור שנתי של המוסד

 במיליוני שקלים חדשים

 פחות מ־10
 מ־10 ופחוה מ־25
 מ־25 ופחות מ־50

 מ־50 ופחות מ־100
 100 ומעלה

 סייח התשכ״ה, עמי 307: התשץ, עמי 168.
 ם״ח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ב, עמ׳ 34.

 י״פ התשס״ד, עמי 34.
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ות י ת סמכו ל י ע ל א דעה ע  הו

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 33>ב) לחוק־
 יסוד: הממשלה', אצלתי לורדימוס זילר, שופט בדימום, את
 סמכויותי לפי טעיף 56 לפקודת הרוקחים [נוסח הדש],
, על פי קובלנה של המנהל או של אדם  התשמ״א-981 ו2
 הרואה עצמו נפגע, בצו חתום בידו, להתרות בנקבל, לנזוף

 בו, לבטל את רישיונו או להתלותו לזמן שיקבע בצו.

 דני גוה
 שר הבריאות

 כ״ד בסיון התשם״ד (15 ביוני 2004)
 (חמ 7 ו-ג)

 ם״ח התשנ־ב, עמי 214.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694; ס״ח

 התשנ״ט, עמי 106.

ת ו י אטר כי ת פסי ו עד ם לו י חברי ו נ ל מי דעה ע  הו
לנוער ם ו י ד ל י ת ל ו י ז  מחו

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק
 טיפול בחולי נפש, התשנ־א-1991', מיניתי בתקופה שבין ד•
 בניסן התשם״ג (6 באפריל ג200) לבין כ־בסיון התשס־ד (9
 ביוני 2004), לחברים בועדות הפסיכיאטריות המחחיות
 לילדים ולנוער שמתוכם ייקבעו מותבי הועדות, את

 האנשים כמפורט להלן:

 במחוזות תל אגיב והמרכז

 ברשימת המשפטים שערך שר המשפטים:
 עו״ד נח בונה, ת״ז 057861940

 ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפםיכיאטריה של
 הילד והמתבגר:

 . ד־ר אדוארדו טרטקובםקי, ת״ז 748842ג0ג
 ד־ר נדגייה צ׳רנאוצו, ת־ז 4270226«

 דיר יונתן סבר, ת־ז 50550500
 ד״ר אביגיל גולומב, ת־ז 012112694

 ד־ר יפעת כהן, ת־ז 54882852

 ברשימת עובדים סוציאלים בעלי ניסיון מקצועי בתחום
 ילדים ונוער שערך שר הרווחה:

 מירי כנען מור, ת״ז 068855220
 מיכל רבין, ת״ז 055515402

 במחוז ירושלים
 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עו־ד משה ארד, ת״ז 062150252
 עו״ד אריק בוקטמן, ת״ז 011997871

 עו־ד דוד פרלמן, ת־ז 065567604

 של גדעון בר לב, נציג שר הפנים במועעה הארצית לתכנון
 ולבניה2.

 אברהם פורז
 שר הפנים

 י״א בסיון התשס״ד (51 במאי 2004)
 (חמ 5-7)

 י״פ התשס״ד, עמי 1555.

ה א ש ר  ה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה
 הפלילית (עדות)', אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס
 ומע״מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך
 חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה

 והתקנות לפיהם:

 (ו) פקודת המכס2;
 (2) חוק סוכני המכס, התשב״ה-964וג:

 (3) פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4;
 (4) פקודת הכהילים המפוגלים5;

 (5) פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל־ט-1979';
 (6) פקודת הטבק':

 (7) פקודת מס הבולים8;
 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-961 וי:

 שם מס׳ זהות
 חנן לב 22885651

 קרלוס אייקיס 502452604
 יוסי מעיין 005275505
 שי בשרי 028717460
 ארז חיימוביץ 022990537
 נסים פחימה 051454648
 צחי דעבול 025668528
 דרורי גלילי 022308779

 תוקפה של הרשאה זו עד יום י״ט בטבת התשם״ה (51
 בדצמבר 2004) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו

 האמורה.

 צחי הנגבי
 השר לביטחון הפנים

 י׳ בסיון התשם״ד (50 במאי 2004)
 (חמ 5-279)

 ם״ח התשנ־א, עמי 8s: 319התשנ״ה, עמי .

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 459.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 * ס״ח התשכ־ה, עבו 16.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.

 8 חוקי א״י כרך ב׳, עמי 1302.

 י סייח התשכ״א, עמי 64.
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 במחוז ירושלים

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
 עו״ד משה ארד, ת״ז 062130232

 עו״ד אריק בוקטמן, ת״ז ו99787וו0
 עו״ד דוד פרלמן, ת״ז 065567604

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 דייר יאיר בר־אל, ת־ז 4ג20014ו0
 דייר הלל דיוויס, ת״ז 301826572

 דייר סול יברובםקי, ת־ז 302096367
 פרופ׳ רוברטו מסטר, ת־ז 012436259

 דייר הלן שיינפלד, ת״ז 68888528
 דייר קורנליוס גרופ, ת־ז 013879630

 במחוזות תל אביב והמרכז
 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עו״ד נח בונה, ת״ז 057861940

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 פרופ׳ פטר סילפן, ת״ז 063587810
 דייר יאיר בר־אל, ת״ז 012001434

 דייר שאול סטיר, ת״ז 005802
 פרופ׳ מירצ׳ה סיגל, ת״ז 068322692

 דייר אביב בן דור, ת״ז 067198002
 פרופ׳ רוברטו מסטר, ת״ז 012436259
 דייר אלכסנדר קונין, ת״ז 304048416

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:
 ד״ר נינה שליאפניקוב, ת־ז 306518614

 דייר דני פישר, ת״ז 069079291
 במחוזות חיפה והצפון

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
 עו״ד אסתר חומש־גופר, ת״ז 006203392

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 דייר נטליה שמוגליאקוב, ת״ז 015944325
 דייר גיוזף פרח, ת״ז 5091427

 ד״ר הילדה פסקל, ת״ז 017076803
 דייר אלכסנדר קונין, ת־ז 30404816

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:
 ד״ר ארטאשז פשיניאן, ת־ז 31366992

 דייר גרמן צינובוי, ת״ז 309399368

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2,
 תתוקן לפי זה.

 כ״ג בםיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 (חמ 3-230) דני גוה

 שר הבריאות
 2 י״פ התשנ״א, עמי 3612: התשס״ג, עמי 359ו.

 ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של
 הילד והמתבגר:

 ד״ר אדוארדו טרטקובסקי, ת״ז 303748842
 דייר יונתן סבר, ת״ז 50550300
 דייר יואב כהן, ת״ז 058734328

 ברשימת עובדים סוציאלים בעלי ניסיון מקצועי בתחום
 ילדים ונוער שערך שר הרווחה:
 פבלו פרמן, ת־ז 16985376

 במחוז הדרום

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
 עו״ד אורית ליפשיץ, ת״ז 013142146

 ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של
 הילד והמתבגר:

 ד״ר אדוארדו טרטקובסקי, ת׳׳ז 303748842

 ברשימת עובדים סוציאלים בעלי ניסיון מקצועי בתחום
 ילדים ונוער שערך שר הרווחה:

 יעל סימרוט, ת״ז 022028666
 מרים בן עטר, ת״ז 015185671

 במחוזות חיפה והצפון:
 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

 עו״ד אסתר חומש־גופר, ת״ז 006203392

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות
 לילדים ולנוער2, תתוקן לפי זה.

 דני נוח
 שר הבריאות

 כ״ג בסיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 (חמ 3-230)

 2 י־פ התשנ״ו, עמי 597: התשס״ג, עמי 1360.

ות י ז ת מחו ו י אטר כי ת פסי ו עד ו י ל ו נ דעה על מי  הו

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק טיפול
 בחולי נפש, התשנ״א-991וי, מיניתי בתקופה שבין די בניסן
 התשס״ג (6 באפריל 2003) לבין כ׳ בסיון התשס״ד (9 ביוני
 2004) לחברים בועדות פסיכיאטריות מחוזיות שמתוכם

 ייקבעו מותבי הועדות, את האנשים כמפורט להלן:

 במחוז הדרוט

 ברשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
 עו״ד אורית ליפשיץ, ת״ז 013142146

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 דייר אביב בן דור, ת״ז 067198002

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המרינה:
 דייר אורי לבנטל, ת״ז 059730366
 ר״ר אלכס קפצן, ת״ז 311752489

 ס״ח התשנ״א, עמי 58.

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשם״ד, 30.6.2004 3267



 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התש«״ז-957ז

ד 30.4.2004 ם ע שו י ר שו ל ג ים שהו  הספמים כללי

7014/2004 
19.3.2003 

 התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל.
 מחוז חיפה וחצ9וו, ההסת׳ הכלי, הסת׳ עובדי

 המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, ההסת׳ ׳
 במרחב חיפה.

 תעשיית מוצרי מתכת.
 כל העובדים.

 תנאי העסקה כלליים.
22.3.2004 

 19.03.03 לתקופה בלתי מסויימת.

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה. י
 3. הצדדים. •

 4. ענף.
 5. היקף.

 6. נושאים.
 7. תאריך הגשה.
 8. תקופת תוקפו.

 שלמה יעתקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 ב״ו בסיון התשם״ד (15 ביוני 2004)

ד 30.4.2004 ם ע שו י ר שו ל ג וחדים שהו  הסכמים מי

 4. חינוך.
 5. כ- 280 עובדים.

 6. הצטרפות להסכם לעידוד הצמיחה במשק
 מיום 22.5.2003 נספח א׳.

14.4.2004 7. 
30.6.2005-25.3.2004 8. 

138/2004 .1 
11.3.2004 2 

 3. תעשיות סמי בורקס(1979) בע־׳מ,
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב בת-ים,

 מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. תעשיית מוצרי ™11.

 5. כל עובדי הייצור.
 6. הצטרפות למבטחים.

14.4.2004 7. 
 .8 11.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת

139/2004 .1 
17.3.2004 ,2 

 3. שיקמה גידולי שדה, קיבוץ משמר הנגב
 ההסת׳ הכל׳, ההסת׳ במרחב באר-שבע,

 מבטחים קרנות פנסיה בע׳׳מ.
 4. גידולים צמחיים.

 5. כל העובדים
 6. הצטרפות למבטחים.

14.4.2004 7. 
 0. י<17.3.200 ?־תקופח בדתי מסו״מת.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
 מספר הרישום.

 תאךיך החתימה.
 הצדדים.

 ענף.
 היקף.

 נושאים.
 תאריך הגשה.
 תקופת תוקפו.

 כתבי הצטרפות להסכם לעידוד הצמיחה
 במשק

136/2004 
29.3.2004 

 מקורות חברת מיס בע״מ,
 שחם שירותים חשמליים מכניים בע׳׳מ,

 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.
 הפקת מיס וחלוקתם.

 1900 עובדים.
 הצטרפות להסכם לעידוד הצמיחה במשק מיום

 22.5.2003 נספח א׳.
15.4.2004 

30.6.2005- 22.5.2003 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

137/2004 .1 
25.3.2004 .2 

 3. המכללה למינהל,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.
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146/2004 
18.3.2004 

 סופריור כבלים, מפעל מעלות,
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב גליל מערבי

 וועד העובדים במפעל מעלות.
 תעשיית מוצרי מתכת.

 העובדים כמפורט בנספח א׳.
 תנאי סיום עבודה עקב סגירת מפעל מעלות.

15.4.2004 
 18.3.2004 כמצוייו בהסכם.

147/2004 
25.3.2004 

 התעשייה הצבאית לישראל בעי׳מ(תעש),
 ההםת׳ הכל׳, ארגון עובדי תעש.

 תעשיית מכונות וציוד.
 כ־ 3000 עובדים.

 תקנון משמעת מוסכם בחברה.
13.4.2004 

 25.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

148/2004 
29.2.2004 

 טרקטורים וציוד.1.7£,
 ההסת׳ הכל׳, הסת׳ עובדי מתכת, חשמל ואלקטרוניקה.

 תעשיית מכונות וציוד.
 כל העובדים.

 התייעלות החברה.
15.4.2004 

31.3.2006- 1.1.2004 
149/2004 
8.3.2004 

 טלרד נטוורקס בע׳־מ,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ עובדי המתכת, החשמל

 והאלקטרוניקה.
 תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני.

 העובדים הזמניים.
 תנאי עבתה של עובדים זמניים.

24.3.2004 
31.12.2005-1.1.2004 

150/2004 
17.3.2004 

 מ.מ. מוסך ירקוני בע׳׳מ,
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב חולון.

 כלי רכב מנועיים.
 4 עובדים.

 דמי טיפול מקצועי ארגוני משכר עובדי צד בי.
1.4.2004 

 1.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

151/2004 
17.3.2004 

 מוסך חולון נתן את טייץ,
 ההסת׳ הכל׳, ההסת׳ במרחב חולון.

 כלי רכב מנועיים.
 עובדי צד בי.

 דמי טיפול מקצועי ארגוני משכר עובדי צד בי.

 ו 140/2004 1•
• 2 17.3.2004 2. 
 3. מושב בצת, מגיס מוחמד, 3

 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב גליל מערבי.
 4. משקים מעורבים.

 5. עובד אחד. 4•
•  6. פיטורי עובד. 5
י 6 22.3.2004 7. 

 .8 17.3.2004 כמפורט בהסכם. 7
.8 

 ו. 141/2004
1 1.4.2004 2. 
וור בסטפודס ישראל בע׳׳ם, 2 ונילי  3. י
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב חיפה. 3•

 4. תעשיית מוצרי מזון.
 5. כל פועלי מפעל המזון בחיפה (תלמה-בלובנד). 4.
 6. תכנית התייעלות. 5.
.6 22.4.2004 7. 
.7 31.3.2007- 1.4.2004 8. 
.8 

142/2004 1. 
.1 1.4.2004 2. 
 3. נילית בע״מ, 2.
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב מגדל העמק 3.

 4. תעשיית טקסטיל.
 .5 450 עובדים. 4.
 6. זכרו! דברים לחידוש הסכם. 5.
.6 14.4.2004 7. 
.7 31.6.2006- 1.4.2004 8. 
.8 

143/2004 1. 
.1 17.3.2004 2. 
 3. ספן בע׳׳מ, 2.
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ עובדי הבנין והעץ׳ 3.

 ההסת׳ במרחב כנרת.
ית עץ ומוצריו.  4. תעשי

 .5 23 העובדים כמפורט בנספח א׳ להסכם. 4.

 6. פיטורי עובדים. 5.

.6 21.3.2004 7. 

 .8 17.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת. 7.

.8 
144/2003 1. 

.1 21.10.2003 2. 

 3. תעשיית מוצרי נייר בע׳׳מ׳ 2.

 ההסת׳ הכלי, מ.פ. חיפה 3.
 4. תעשיית נייר ומוצריו.

 5. ׳העובדים המועסקים במפעל תמ׳׳ן. 4.

 6. תנאי עבודה. 5.

.6 28.10.2003 7. 

.7 31.3.2005-21.10.2003 8. 

.8 
145/2004 .1 

, 10.3.2004 .2 
 3. אגן יצרני כימיקלים בע״מ,

'  ההסת׳ הכל׳, ההסת׳ במרחב אשדוד. 3
 4. תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים.

 5. כל העובדים. 4
 6. הסכם ביניים. 5
6 20.4.2004 7. 

 .8 10.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.
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 6. הגדלת מכסת הפרישה ע׳׳פ ההסכם הקיבוצי המיוחד
 לפרישה מיום 4.9.2000 שמספרו 687/2000

1.4.2004 7. 
30.9.2004- 1.1.2004 8. 

158/2004 1. 
31.3.2004 2. 

 3. מחיש שרותי מחשב בע״מ.
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. כ- 300 עובדים.

 6. עדכון מודל ההצמדה.
15.4.2004 7. 

 .8 1.1.2004 כמצוייו בהסכם.

159/2004 1. 
21.1.2004 2. 

 3. בנק ישראל,
 ההסת׳ הכל׳, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. גימלאים בפנסיה תקציבית.

 6. תוספת 3.2%.
20.4.2004 7. 

 .8 1.1.2001 לתקופה בלתי מסויימת.

160/2004 1. 
24.3.2004 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובד אחד.

 6. הארכת תקופת הניסיון.
1.4.2004 7. 

31.3.2005 - 1.4.2004 8. 

161/2004 1. 
24.3.2004 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובד אחד.

 6. העסקה בחתה אישי בתפקיד של מפקח בניה.
1.4.2004 7. 

 .8 24.4.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

162/2004 1. 
24.3.2004 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובד אחד.

 6. הארכת תקופת הניסיון.
1.4.2004 7. 

31.3.2005- 1.4.2004 8. 

163/2004 .1 
25.3.2004 .2 

 3. בנק דיסקונט לישראל,
דים , הסת׳ הפקי  ההסח׳ הסל׳

 ימת.
13.4.2004 

 1.3.2004 לתקופה בלתי מסוי

 צד ב׳

152/2004 
23.2.2004 

 מוסר פסגה ושרותי רכב בע׳׳מ,
 ההסת׳ הכל׳, ההסת׳ במרחב חולון.

 כלי רכב מנועיים.
 12 עובדים.

 דמי טיפול מקצועי ארגוני משכר עובדי
1.4.2004 

 1.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

153/2004 
23.2.2004 

 מוסך הידרו סטופ בע׳׳מ,
 החסוד הכלי, ההסת׳ במרחב חולון.

 כלי רכב מנועיים.
 2 עובדים.

 דמי טיפול מקצועי ארגוני משכר עובדי צד ב׳
1.4.2004 

 3.2004. ו לתקופה בלתי מסויימת.

154/2004 
25.2.2004 

 מוסך אנרג׳י,
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב חולון.

 כלי רכב מנועיים.
 2 עובדים.

 דמי טיפול מקצועי ארגוני משכר עובדי צד ב׳
1.4.2004 

 1.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.
155/2004 
1.3.2004 

 צים חברת השיט הישראלית בע״מ,
 ההסת־ הכל׳, ההסת׳ במרחב חיפה.

 הובלה ימית.
 כ- 1000 עובדים.

 עקרונות מוסכמים להפרטה.
23.3.2004 

 1.3.2004 כמצויין בהסכם.

156/2004 
20.1.2004 

 תעשיה אוירית לישראל בע״מ,
 ההסת׳ הכלי, ארגון עובדי התע׳׳א

 והסתדרות הנוער העובד.
 הובלה אוירית.

 נוער עובד וחניכים.
 חידוש הסכם.

14.3.2004 
31.8.2007- 1.9.2003 

157/2004 
12.3.2004 

 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע׳׳מ,
 ההסת׳ הכלי, ארגון עובדי בזק.

 תקשורת
 עובדיס קבועים פרבדת עובדים שהועברו
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 6. הארכת הסכם.
1.4.2004 7. 

30.6.2005- 28.3.2004 8. 

169/2004 1. 
1.4.2004 2. 

 3. מוניטין יזמות משאבי אנוש בע׳־מ.
 ההסוד. הכלי. ההסת׳ במרחב חיפה.

 4. גיוס עובדים ואספקת שירותי כוח אדם.
 5. כל העובדים.

 6. אימוץ הסכם כללי 7003/2004 מ- 16.2.2004.
3.5.2004 7. 

 .8 1.4.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

170/2004 1. 
29.2.2004 2. 

 3. שתף אבטחה 1989 בע״מ.
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב חיפה.
 4. פעילויות שמירה, אבטחה וניקיון.

 5. כל העובדים.
 6. תנאי העסקה ושכר.

3.5.2004 7. 
28.2.2005- 1.3.2004 8. 

171/2004 1. 
17.2.2004 2. 

 3. קריית החינוך גבעת וושינגטון,
 ההסת׳ הכל׳, ההסת׳ במרחב אשדוד.

 4. חינוך
 5. כל העובדים.

 6. הארכת הסכם קודם.
17.4.2004 7. 

 .8 17.2.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

172/2004 1. 
12.2.2004 2. 

 3. מפעל הפיס,
 ההסת׳ הכלי, ההסת־ במרחב תל-אבינ-יפו.

 4. ארגונים קהילתיים וחברתיים.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
28.3.2004 7. 

31.12.2005- 12.2.2004 8. 

173/2004 1. 
21.3.2004 2. 

 3. המרכז הזיאולוגי ת״א, ר״ג.
 ההסת׳ הכלי, ההסת׳ במרחב רמת-גו. בני ברק.

 4. פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
23.3.2004 7. 

31.12.2005- 1.1.2004 8. 

 4. בנקאות
 5. עובדת אחת.

 6. הארכת תקופת הניסיון.
1.4.2004 7. 

30 4.2005- 25.3.2004 8. 

164/2004 1. 
29.3.2004 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע־מ,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 .5 5 עובדים זנוניים/בניסיון כמפורט בהסכם.

 6. זכרון דברים - תנאי העסקה.
14.4.2004 7. 

 .8 29.3.2004 לתקופה בלתי מסדינזת.

 ו. 165/2004
29.3.2004 2. 

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע״מ.
 החסת־ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. ו ו עובדים זמניים/בנםיון כמפורט בהסכם.

 6. זכרון דברים- תנאי העסקה.
14.4.2004 7. 

 .8 29.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.
166/2004 1. 
18.3.2004 2. 

 3. בנק לאומי לישראל בע־־מ,
 ההסת׳ הכלי, הסת׳ הפקידים.

 4. בנקאות
 5. עובדת אחת.

 6. העסקת העובדת לפי הסכם הקשישים מיום 4.3.88.
14.4.2004 7. 

 .8 18.3.2004 לתקופה בלתי מסויימת.

167/2004 .1 
18.3.2004 .2 

 3. בנק לאומי לישראל בע״מ,
 ההסת־ הכלי, הסת־ הפקידים,

 4. בנקאות
 .5 143 עובדים זמניים כמפורט בהסכם.

 6. הארכת הסכם
30.3.2004 7. 

 .8 18.3.2004 כמצוייו בהסכם.

168/2004 .1 
28.3.2004 .2 

 3. מבטחים מחשבים בע׳׳מ,
 ההםת־ הכלי, הסת־ ההנדסאים.

 4. שירותי נזיחשוב.
 5. כ-60 העובדים הקבועים כמפורט בהסכם

.427/2003 

צי בו ל הסבם קי דעה על ביטו  הו

 הודעה מיום 21.4.2004 בדבר ביטול הסכם קיבוזני מיוחד מיום 30.4.2000, ומספרו 672/2000 בין קלאבמרקט רשתות בע׳׳מ
 לבין הסתדרות הפקידים חטיבת המינהל והשירותים שבהסתדרות הכללית.

 כ״י במיון התשם־ד (15 ביוני 2004) ,
 1 שלמה י*חקי

 הממונה הראשי על יחסי עבודה
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ות מי ת מקו ו י י רשו ש א י ר י מקום וסגנ א ל מ רת סגנים מ ר בחי ב ד דעה ב  הו

 לפי חוק הרשויות• המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם/ התשל״ה-975ו

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם/ התשל־ה-י1975' (להלן - החוק),
 נמסרת בזה הודעה, בי בישיבות מליאת המועצה של בל אחת מהרשויות המקומיות ששמותיהן מפורטות להלן בטור א״,
 שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב/ לאחר הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ביום ב׳ בחשון התשסיד (28
 באוקטובר 2003), נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג׳ לסגנים ממלאי מקום ראש הרשות המקומית לפי סעיף 14

 לחוק, ואנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ד׳ נבחרו לטגני ראש הרשות המקומית לפי סעיף 15 לחוק:

 טור ד׳
 סגן ראש הרשות המקומית

 טור ג
 סגן ממלא מקום

 ראש הרשות המקומית
 טור ב׳

 תאריך הישיבה
 טור א׳

 שם הרשות המקומית

 אברהם חי נתנוב

 דורון ספיר
 יעל דיין

 ארנון גלעדי
 פאר ויסנר

 עקל ותד

 אתמד מטלק חגאזי

 דוד שייגין

 כמאל אבו דאהש

 ליאת רבנר

 נתן וולוך

 ח־ בכסלו התשס־ד
 (3 בדצמבר 2003)

 ל׳ בכסלו התשם׳׳ד
 (25 בדצמבר 2003)

 ו׳ בכסלו התשם״ד
 (1 בדצמבר 2003)

 י״ח באדר התשס״ד
 (11 במרס 2004)

 כ״ט בכסלו התשם״ד
 (24 בדצמבר 2003)

 ז׳ בכסלו התשם״ד
 (2 בדצמבר 2003)

 באקה אל גרבייה

 טמרה

 כוכב יאיר,
 צור יגאל

 פרדיס

 רמלה

 תל אביב

 גדעון גד לב
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 כ־ב בכסלו התשם״ד (11 ביוני 2004)
 (חמ 743 - 3)

 ס־ח התשל״ה, עמי 211.

ם י ד ד ו ת מ ו נ ו שי ן רי ת ר מ ב ד דעה ב  הו

 לפי פקודת המדידות

 אני מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות', שנתתי רישיון לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

 מם׳ הרישיון השם מס׳ זהות תאריך מתן הרישיון

 י־ז באדר התשס־ד
 (10 במרס 2004)

 י״ז באדר התשם-ד
 (10 במרס 2004)

 ייז באדר התשס־ד
 (10 במרס 2004)

 ז׳ באדר התשס״ד
 (29 בפברואר 2004)
 י״ט באייר התשםיד

 (10 במאי 2004)
 י״ט באייר התשס״ד

 (10 במאי 2004)

026352757 

025859752 

 יפים שרייפל

 שאדי איוב

 חוםין קסום

 דיאא תלאווי

 נבהאן ח׳טיב

 דמיטרי פיינרמן

 ילקוט הפרסומים 3509 י־א, בתמוז התשסיד, 30.6.2004

 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1368.
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 מם׳ הרישיון השם מס׳ זהות תאריך מתן הרישיון

 י־ט באייר התשם־ד
 (10 במאי 2004)

 1144 ילנה גצילביץ׳ 306963729

 י״ט באייר התשס־ד
 (10 במאי 2004)

 1145 אשרף הנו 034771634

 י־ט באייר התשס־ר
 (10 במאי 2004)

 1146 סלאמה עואודה 036206530

 י־ט באייר התשס־ד
 (10 במאי 2004)

 1147 ראיד מחאגינה 036205433

 י״ט באייר התשם־ד
 (10 במאי 2004)

 1148 איסנה קוצרנקו 320573009

 י״ט באייר התשם־ד
 (10 במאי 2004)

 1149 מיכאל גלמן 308767755

 חיים םדברו
 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 ייז בםיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
 (חמ 3-257)

בל ו ר כ ד ס ר ה ו ש י א ר מ ל פטו דעה ע  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ־ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ו לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק/ אני מודיע כי ביום י־ב בםיון
 התשטיד (ו ביוני 2004), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים

 שפרטיהם כלהלן:

 שמות הצדדים להסדר סוג ההסדר הענף

 הסכם שת״פ בפרויקטים מערכות ביטחוניות
 ביטחוניים

 5465 התעשיה האווירית לישראל בע״מ
 סימיגון בע״מ

 תוקפו של פטור זה למשך ארבע שנים ממתן החלטתי זו.

 בהתאם לסעיף 15(א) לחיק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק הפטור מס• 5465, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22,
 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 דרור שטרום
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י־ז בסיון התשם־ד (6 ביוני 2004)
 (חמ 3-41)

 1 ס־ח התשמ־ח, עמ׳ 128: התש״ס, עמ׳ 113.

ל ב ו ר כ ד ס ר ה ו ש י א ר מ ל פטו דעה ע  הו
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ*ח-1988

(להלן - החוק), אני מודיע כי ביום כיה באייר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וי
 התשם־ד (1-6 במאי 2004), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים

 שפרטיהם כלהלן:

 י ס״ח התשמ״ח, עמי 128: התש״ס, עמי 113.
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 מספר שמות הצדדים להסדר סוג ההסדר הענף

 5617 ורינט מערכות בע״מ הסכמי אי־תחרות והענקת רישיונות מערבות תקשורת ביטחוניות
מ שימוש בלעדיים בזכויות קניין רוחני « ע  אי.םי.טל ב

 בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק הפטור מס׳ 5617, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22.
 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ז בםיון התשם״יד (6 ביוני 2004)
 (חמ ו4-ג)

 דרור שטרומ
 הממונה על הגבלים עסקיים

בל ר כו ד ס ר ה ו ש י א מ מ ר בתגאי דעה על פטו  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק), אני מודיע בי ביום י״ט באייר
 התשס־ד (10 במאי 2004), החלטתי לפטור בתנאים מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל את הצדדים להסדר

 שפרטיו כלהלן:

 מספר שמות הצדדים להסדר סוג ההסדר הענף

 5655 דנקנר השקעות בע־מ .מיזם משותף לתכנון, מימון, הקמה, מסוף מטענים בנמל
מ תפעול וניהול מסוף מטענים כללי התעופה ״ ע ה ב י ש ע  לאופר ת

מ שני באזור המטענים המזרחי בנמל ״ ע ג ב ע י ל  פ

 , , התעופה בן גוריון
 ק.א.ל. קווי אויר למטען בע;מ

 םוויםפורט שרותי מטען ישראל בע״מ
SWISSPORT INTERNATIONAL 

LTD 

Q תפורק. A S  פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם מתחייבת סוויםפורט כי השותפות שלה עם ארקיע ^

 בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או בל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור ותנאיה פתוחה לעיון הציבור בתיק הפטור מם׳ 5655, במשרד רשות ההגבלים העסקיים. רת׳ כנפי נשרים
 22, ירושלים, בשעוח העבודה הרגילות.

 דרור שטרוגו
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י־ז בסיון התשס־ד (6 ביוני 2004)
 (חמ 3-41)

 סייח החשמ״ח, עבר 128: התש״ס, עמי 113.

בל ר כו ד ס ר ה ו ש י א ט מ ר בתגאי דעה על פטו  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ו לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י (להלן - החוק), אני מודיע כי ביום כי באייר
 התשס״ד (11 במאי 2004), החלטתי לפטור בתנאים מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל את הצדדים להסדר

 שפרטיו כלהלן:

 י ס־ח התשמ״ח, עמי 128: התש״ס, עמי גוו.
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 מספר שמות הצדדים להסדר סוג ההסדר הענף

 5645 012 קווי זהב בע״מ הצטרפותה של קווי זהב לפורום נציגי תקשורת
מ חברות תקשורת בישראל אשר ידון בתופעת ״ ע  בזק החברה הישראלית לתקשורת ב

מ ההונאות בתקשורת ודרבי מניעתן ״ ע ת ב ך ן ש ק ן ת ן פ א ל  פ

 בזק בינלאומי בע־מ
 ברק אי.טי.סי. החברה לשירותי בזק

 בינלאומיים בע״מ

 מותרת בזה הצטרפותה של קווי זהב להסדר בין מפעילי תקשורת כמפורט לעיל, בתנאים שנקבעו בפטור מם׳ 19ג5.
 מיום 2 במרס 2004 ולפיהם, בין השאר, כל מפעיל תקשורת הנזכר לעיל ימנה מי מבין עובדיו שאינו בעל ענין בחברה ושאין
 לו כל נגיעה לתחום מסחרי בחברה, לאחראי על הטיפול במעשי הונאה ומרמה בתחום התקשורת; העובד ירכז את הטיפול
 בתחום האמור אשר יהא תחום עיסוקו היחיד. כן לא יועבר מידע בין מפעילי התקשורת אלא אם כן ענינו בתחום האמור.

 הממונה יהיה רשאי להורות לצדדים להסדר על צירוף מפעילים נוספים להסדר.

 תוקפו של פטור זה לשלוש שנים מיום מתן ההחלטה הקודמת, 2 במרס 2004.

 בהתאם לסעיף 5ו(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור ותנאיה פתוחה לעיון הציבור בתיק הפטור מס׳ 5645, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים
 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 דרור שטרום
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י׳׳ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
 (חמ ו4-ג)

בל ו ר כ ד ס ר ה ו ש י א ם מ ר בתנאי ן פטו קו דעה על תי  הו

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ו לחוק ההגבלים •העסקיים, התשמ״ח-988ו' (להלן - החוק), אני מודיע כי ביום י־א בםיון
 התשם־׳ד (ונ במאי 2004), החלטתי על תיקון החלטתי מיום 29 באפריל 2004 בענין מתן פטור בתנאים מהחובה לקבל את

 אישור בית הדין להסדר כובל את הצדדים להסדר שפרטיו כלהלן:

 מספר שמות הצדדים להסדר סוג ההסדר ^ הענף

 5650 אגוד חברות הביטוח בישראל הקמת מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח
מ ב״ביטוח רכב מנועי״ » ע ל ב א ר ש • י צ ר ס ימ  תיקיו איי.אס.או קלי

 ביום 29 באפריל 2004 אושר הפטור לתקופה בת שלוש שנים. תנאי הפטור תוקנו כך שתקופת הפטור תוארך לשש שנים
 מיום 31 במאי 2004.

 פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, מבטח ימנה עובד שאינו בעל ענין במבטח, לאחראי על הטיפול בענינים
 הנובעים מן ההסדר (בתנאים אלה - קצין הונאות), אשר ירכז באופן בלעדי את הטיפול בעניני הונאות ביטוח הנובעים מן
 ההסדר. שיתופי הפעולה בין מבטחים יהיו תחומים לענינים, אדמיניסטרטיביים בלבד, נוגעים למאגר המידע. והם יתקיימו

 אך ורק באמצעות קציני הונאות.

 בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון
 צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

 החלטת הפטור פחוחה לעיון הציבור בתיק הפטור מס׳ 5650, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח־ כנפי נשרים 22.
 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 דרור שטרום
 הממונה על הגבלים עסקיים

 י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
 (חמ ו4-ג)

 ס״ח התשמ״ח, עמי 128: התש־ס, עמי לוו.
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ו א נתבע ל ת ש ו ד י ב ר א ב ד  הודעה ב

 לפי תקנות השבת אבידה, התשל״ג-1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנת השבת אבידה, התשל״ג-1975', מתפרסמת בזד. הודעה כי הטובין המפורטים
 להלן שנמסרו ביחידות המשטרה המופיעות בטור א׳, שנמצאו בתאריכים המפורטים לצדם בטור ב/ שתיאורם
 כמפורט בטור גי, וערכם המשוער, כמצוין בטור ד; הם אבידות שלא נתבעו ויועברו לרשות המוצא אותם בתום 6

 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכות עליהם:

 ד
 ערך משוער

 בשקלים חדשים

 ג

 תיאור הטובין

 ב

 תאריך המציאה

 א

 היחידה המודיעה

 מרחב נגב/תחנת 22.3.2004 תנור אפיה aristón שחור 3,000
 באר שבע

 רכיבים 1,500
 דיסקים

 תיק גב מכיל תלקי מחשב־
 ספק כוח, מטען ווקמן,

 וכבלים

 מחוז ירושלים 29.2.2004

 מדרכי גרשון, רפ״ק
 עוזר ראש מחלקת סיור

 ז׳ באייר התשס״ד (28 באפריל 2004)
 (חמ 3-51)

 ק״ת התשל״ד, ענו 1839: התשמ״ח, עמי 515.

י סעיפים 5 ו־ ד דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ מד/במ/3 - מודיעין (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4813,
 התש״ס, עמי 712, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין(להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943וג, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין

 לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה וו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לתיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה

 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים. לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד

 אח החזקה בה.

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 1 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.
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 תוספת

ם ד ו ם ק ו ש י ש י ד ם ח ו ש י  ר
 חלקי חלקו!

 בעת
 אישור התב״ע

 חלקי חלקה
 ייעוד גוש קיימים

 חלקה
 ארעית

 בשלמות

 מגרש גוש

 501 5868 2 שצ״פ 5616 7, 8, 9, 16, 21 7, 8, 9, 14, 16

 611 4 שב״צ 8 8

 512 5 שצ״פ 8,7 8,7

 6 דר! 8, 16, 21 8, 14, 16

 612 7 שב״צ 8,7 8,7

 613 8 שב״צ 7 7

 12 דרך 8,7 7, 8

 557 13 שצ״פ 8 8

 14 דרי 7, 21,16 7, 14, 16

 15 דרך 7 7

 16 דרך 8,7 8,7

 556 18 שצ״פ 8 8

 20 דרך 8,7 8,7

 511 22 שצ׳׳פ 8,7 8,7

 614 24 . שב״ צ 7 7

 25 דרך 7 7

 553 26 שצ״פ 8,7 7, 8

 27 דרך 8,7 8,7

 558 28 שצ״פ 8 8

 566 29 שצ״פ 8,7 8,7

 565 30 שצ״פ 7 7
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ם ד ו © ק ו ש י ש ד י ם ח ו ש י  ר

 חלקי חלקה
 בעת

 אישיר הווג׳יע

 חלקי וזלקה
 ייעוד גוש קיימים

 חלקה
 אדעיוו

 בשלמות
 מגיש גוש

 5869 2 די־ד 5616 21 14

 4 דרד 21 14

 6 דרל 9, 21 9, 14

 7 דרך 9, 21 9, 14

 610 8 שב״צ 21,9 9, 14

 502 9 שצ״פ 21,9 9, 14

 11 דרד 21 14

 503 12 שצ״פ 16, 21 16,14

 609 13 שב״צ 6, 16, 21 6, 14, 16

 15 דרך 8, 9, 16, 21 8, 14, 16

 16 דרד 8 8

 554 18 שצ״פ 7, 9, 16 16,9,7

 20 דרך 21,16,7 14,7, 16

 562 22 שצ״פ 7 7

 604 23 שב״צ 7 7

 24 דרד 7 7

 27 דרך משולבת 8,7 8,7

 28 דרך 8,7 8,7

 31 דרך 8,7,6 8,7,6

 5870 5 דרך 5616 7,6 7,6

 6 דרך 7 7

 620 7 שב״צ 7 7

 552 8 שצ״פ 7 7

 510 9 שצ״פ 7 7

 621 10 שב״צ 7 7

 622 11 שב״צ 7 7

004Z.0.6S 3278 , י״א בתמוז התשס״ד, 5509ילקוט הפרסומים 



ם ד ו ם ק ו ש י ש ר ד ם ח ו ש י  ר

 חלקי אלקה
 בעת

 אישור התב״ע

 חלקי חלקה
 ייעוד גוש קיימים

 חלקה
 ארעית

 בשלמות
 מגרש גוש

 5870 12 דרד 5616 7 7

 15 דרך משולבת 7,6 7,6

 18 דרך 7,6 7,6

 19 דרד 7 7

 517 21 שצ״פ 7 7

 617 22 שב״צ 7 7

 24 דרד 7 7

 509 25 שצ״פ 7,6 7,6

 623 26 שב״צ 7,6 7,6

 551 27 שצ״פ 7,6 7,6

 624 28 שב״צ 7,6 7,6

 29 דרד 6 6

6 
2 

6 
2 

5616 
5641 

 32 דרך משולבת

6 
2 

6 
2 

5616 
5641 

 35 דרד

 36 דרד 5616 6 6

 38 דרך 5616 6 6

16 ,6 
1 

16 ,6 
10 

5616 
5641 

 40 דרך

 504 41 שצ״פ 5616 16, 21 14, 16

 608 43 שב״ צ 5616 16, 21 14, 16

16 ,14 ,6 
1 
5 

21 ,16 ,6 
10 ,6 

5616 
5641 
5640 

 505 44 שצ״פ

14 

5 

21 
6 

5616 
5641 
5640 

 45 דרך

 46 דרך 5616 21 14

14 

5 

21 
6 

5616 
5641 
5640 

 602 48 שב״צ
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© ד ו 0 ק 1 « י ש ו ד ם ח ו ש י  ר
 חלקי חלקה בעת

 אישור התב״ע
 חלקי חלקה

 ייעוד גוש קיימי©

 חלקה
 ארעית

 בשלמות
 מגרש גוש

 515 5871 5 שצ״פ 5616 8,7 8,7

 616 7 שבי׳צ 7 7

 8 דיד 8,7 8,7

 10 דרך 7 7

 516 12 שצ״פ 7 7

 14 דרך 7 7

 16 דרד 7,6 7,6

 615 17 שב״צ 7,6 7,6

 564 18 שצ״פ 7,6 7,6

 19 דרד 7,6 7,6

 20 דרד 7,6 7,6

 21 דרד 6 6

 514 22 שצ״פ 7,6 7,6

7,6 
3 

7,6 
12 

5616 
5641 

 24 דרד

 567 26 שצ״פ 5616 7 7

 618 27 שב״צ 7 7

 28 דרד 7 7

 518 30 שצ״פ 7 7

 32 דרך 7 7

 519 34 שצ״פ 7,6 7,6

6 
3 

6 
12 

5616 
5641 

 36 דרך

 545 37 שצ״פ 5641 12 3

 38 דרך 5616 7,6 7,6

 560 40 שצ״פ 7,6 7,6

 559 42 שצ״פ 7 7

 619 43 שב״צ 7,6 7,6
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ם ד ו ם ק ו ש י ש ר ר ם ח ו ש י  ר

 חלקי חלקה
 בעת

 אישור התב׳׳ע
 חלקי חלקה

 קיימים
 ייעוד גוש

 חלקה
 ארעית

 בשלמות
 מגרש גוש

 5871 44 דרד 5616 6 6

 521 45 שצ״פ 7,6 7,6

 561 47 שצ״פ 6 6

 5872 5 דרך 5641 7, 8, 10, 12 1

11,7 ,5 - 5640 

 601 6 שב״ צ 5641 6, 7, 8, 10 1

 5640 ־ 5, 11,7

-  7 דרד 5641 6

5 - 5640 

 8 דרד 5641 6, 7, 8, 10 1

11,7,5 - 5640 

 550 9 שצ״פ 5641 10, 12 3,1

 603 10 שב״צ 5641 7, 8, 10, 12 3,1

 5640 ־ 11,7

 11 דרד 5641 6, 8, 10 1

11,7,5 - 5640 

16,14 ,6 21,16 ,6 5616 

 12 דרך 5641 10, 12 3,1

 607 14 שב״צ 5641 10, 12 3,1

 15 דרד 5641 10, 12 3,1

 16 דרך 5616 6 6

3,2 ,1 12 ,10 ,2 5641 

 548 18 שצ״פ 5641 12 3

 20 דרד 5641 2, 12 3,2

 508 22 שצ״פ 5616 6 6

3 12 5641 
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ם ד ו ט ק ו ש ר י ש ד ם ח ו ש י  ר

 חלקי חלקה
 ביגוו

 אישור התב״ע
 חלקי חלקה

 קיימים
 ייעוד גוש

 חלקה
 ארעית

 בשלמות
 מגרש גוש

 522 5873 6 טיילת פארק טבע 5616 6 6

6 
5,4,1 

6 
5,4,1 

5616 
5301 

 7 דרך

6 
5,4,1 

5 ,4 

6 
5,4,1 
14 ,5 

5616 
5301 
5641 

 8 פארק טבע

 1 י
4 

1 
14 

5301 
5641 

 523 9 טיילת פארק טבע

 544 5874 7 שצ״פ 5641 12 3

 606 9 שב״צ 12 3

 549 10 שצ״פ 12 3

 11 דרך 12 3

 605 12 שב״צ 10, 12 3,1

 606 13 שצ״פ 10, 12 1, 3

6 
3 ,1 

6 
12 ,10 

5616 
5641 

ת  15 ד

 543 17 שצ״פ 5641 12 3

 507 19 שצ״פ 5641 10, 12 3,1

6 
5,4,3 

6 
14,12 ,5 

5616 
5641 

 20 פארק טבע

4 
1 

14 
1 

5641 
5301 

 523 21 טיילת פארק טבע

3,1 
6 

12 ,10 
6 

5641 
5616 

 522 23 טיילת פארק טבע

 520 24 שצ״פ 5616 6 6

 5875 6 פארק 5641 14,12,10,5 1, 3, 4, 5

 7 טיילת פארק טבע 5641 14 4

4 
9,2 ,1 

14 
19,17,1 

5641 
5303 

 9 דרד

2 
7 , 1 

2 
7,1 

5301 
5302 

 5876 6 שצ״פ

 523 7 דרך 5302 1 1

2 
 1, ז

2 
7,1 

5301 
5302 

 8 דרך

 9 דרד 5301 1, 3,2 1, 2, 3
* 
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ם ד ו ם ק ו ש י ש ר ד ם ח ו ש י  ר

 חלקי חלקה
 בעת

 אישור התג״ע

 חלקי חלקה
 ייעוד גוש קיימים

 חלקה
 ארעית

 בשלמות
 מגרש גוש

 5876 10 דיד 5301 1,2 1,2

1,7 1,7 5302 

 568 5877 7 שצ״פ 5302 1 1

3 3 5303 

 529 8 שצ״פ 5303 1,3,17,19,21 1,2,3,4,9 ״

 528 10 שצ׳׳פ 5303 17,19,21 2,4,9

 11 דרי . 5303 1,17,19 1,2,9

 12 דרך 5302 1 1

^ 1,2,3,9 1,3,17,19 5303 

 13 דרך 5302 1,3,6 1,3,6

4,9 19,21 5303 

 14 דרד 5303 3,19,21 3,4,9

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רה׳ תלתן ו, מודיעין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
 הרגילות.

 ז׳ בםיון התשס־ד (27 במאי 2004)
) משה םטקטור  (חמ 2-ג

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מודיעין

י סעיפים 5 ו־ ד דעה לפ  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ־ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה. התשב״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ גז/מד/במ/5, שינוי לתכנית המיתאר המחוזית למחוז המרכז תממ/2/5, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4215, התשנ־׳ד, עמי 3457, ובהתאם לתכנית מד/8/ו, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ גז/מד/במ/5, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4392, התשניו, עמי 2358 (להלן - התכניות),
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת
, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו2

 ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח
 לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה

 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 ס״ח התשכ־ה, עמי 307.
 2 עיר 943 ו, תום׳ 1, עמי 32.
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 בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מננני שהיא דרושה באופן
 דחוף לצרבי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד

 את החזקה בה.

 מוס0ת

ס ד ו ם ק ו ש י ש י ד ם ח ו ש י  ר
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 פ 134 117 115 שביל להולכי רגל 5309 1 37

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה, רח׳ תלתן 1, מודיעין, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות
 העבודה הרגילות.

 ז׳ בםיון התשס״ד (27 במאי 2004)
 (חמ 2-ג)

 משה םפקטור
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מודיעין
 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע־ר 943 ו, תוס׳ ו, עמי 32.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 Ï27.10.200 ובילקוט הפרסומים 5254, .התשס״ד

 התכנית האגורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכטן ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך וו, בני ברק,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לוענון ולבניה מחוז תל אביב,
 רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ג בסיון התשס״ד (2 ביוני 2004)
 ישכר פדנקנטהל

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

ד א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 הר/מק/2093״, שינוי לתכנית הר/0ו4/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה - גוש
 6671, חלקות 49-43, 54- 60, 191 בשלמותן: גוש 0674, חלקות

 227-220, 243-229 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בגין.

 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 המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח־ םוקולוב 22,
 הרצליה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל אביב,

 טל׳ 03-5193216.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ז׳ בםיון התשס״ד (27 במאי 2004)
 יעל גרמן

 יושבת ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה

ה פ י ז ח ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

ר ו ש י א רטת ב ת מפו י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו
ר הפנים  ש

ף 117 לדזוק דזתםנון ה דזודעח, 0־!ו»1ם לסעי ו  נמסרת נ
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ־תרנית מפורטת מסי

 חכ/מק/156/ד/1״, שינוי לתכנית חכ/56ו/ד.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה- 965 ו

 מחה ירושלים
 מרחב תכנון מקומי •הראל

ת מי ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת-תכנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה־965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 הל/מק/428״, שינוי לתכנית מי/35וא.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית יערים (טלז
 םטון), שב׳ נוף הרים, הרחובות אבינדב, אברהם, גורדון
 ויצחק - גוש 29534, ח״ח ו, 2: גוש 29535, חלקות 22, 23
 בשלמותן, ח״ח 6, 19, 20! גוש 29536, חלקות 23, 66-48, 73,

 75, 77, 78, 84, 93, 96, 155, 79ו בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים ללא
 הסכמת בעלים.

 כל מעוניץ רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פייסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, רח׳ החוצבים 2, ת־ד
 3424, מבשרת ציון, טל׳ 02-5333125. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, רח׳ שלומציון המלבה 1, ירושלים, טל׳ 6290222-

.02 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ל׳ בניסן התשס״ד (21 באפריל 2004)

 שמעון אינשטיין
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל

ב י ב א ־ ל ז ת ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי בני ברק
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס־ בב/מק/753״, שינוי לתכנית מיתאר בב/05ו/ב

 ולתכנית בב/166.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בגי ברק, רח׳
 שמעיה 20-18 - גוש 6122, חלקות 1748, 1749.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־2 יח״ד המותרות לפי תכנית המיתאר בב/105/ב

 ל־3 יח״ד, וזאת ללא הגדלת זכויות הבניה.

 3286 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשס׳׳ד, 30.6.2004



 מרחב תכנון מקומי עירון
תאר י ו ת נ ו י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ מק/ענ/643״, שינוי לתכנית ענ/359במ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלגרבייה -
 גוש 8778, חלקות 12, 13, 17-15.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה של השטחים
 הנכללים ללא הטכמת הבעלים-, ב) הקטנת קו בנין לגבי
 בנינים קיימים: ג) שינוי גודל מגרש מינימלי: ד) יצירת

 בסיס חוקי לרישוי בנינים קיימים בתתום התכנית.

 (2) ״תכנית מס׳ מק/ענ/744״, שינוי לתכנית ענ/25ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בקה אלגרבייה -
 גוש 8763, חלקה 2 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קו בנין לגבי בנינים
 קיימים: ב) יצירת בסיס חוקי לרישוי בנינים קיימים

 בתחום התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עירון, ת־ד 241, עארה 30025, טל־
 789ו04-635. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי־ם 15א, חיפה,

 טלי 04-8633448.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בםיון התשס״ד (30 במאי 2004)
 מוחמד םובחי גיבארין

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון

ת ו י דעה על הבנת תבנ  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שומרון החליטה בישיבתה מס׳ 571, מיום 9.2.2004, לאשר

 פרסום הודעות על הכנת תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ ש/מק/805/א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה - גוש
 10104, חלקות 31-23, 40-33, 45, 49, 50, 54-52, 64-62,
,153-142 ,108 ,107 ,102 ,100 ,99 ,88-82 ,72-70 ,67 
 176-171, 217-212, 309-306, 358-353, 364-362, ח״ח
 101, 106-103; גוש 10107, ח״ח 33: גוש 10108, ח״ח 53;

 גוש 10109, ח״ח 144.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בכניסה למושב
 עופר, מצדה הצפוני של דרך הכניסה - גוש 11796, ח״ח 1,

.60 ,5 

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים
 ללא שינוי השטחים וזכויות הבניה של כל ייעוד קרקע
 בנחלה, כדי לכלול באזור המגורים את מבני הקיט (צימרים)
 והמחסנים הקיימים בנחלה: ב) הקטנת קו בנין לאזור
 החקלאי בנחלה: ג) הקטנת המרחק בין המבנים לפי

 הקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5250, התשס״ד, עמ׳ 086ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טל׳ 8136213-
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה, טלי 6248 ו04-86, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״א באייר התשס־ד (12 במאי 2004)
 ברמל סלע

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי מק/מכ/687״, שינוי לתבנית מכ/231.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח׳ דפנה
 7 - גוש 10064, חלקה 107 (גוש ישן 10394, חלקה 10): מגרש

 234 לפי תכנית מכ/231.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין כדלקמן: א)
 הקטנת קו הבנין הקדמי לפי קונטור הבנין הקיים - הקטנת
 קו הבנין הצדדי מ־4 מ׳ ל־3.97 מ׳; ב) הקטנת קו הבנין

 האחורי מ־5 מ׳ ל־4 מי.

 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 המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, מגדל
 הנביאים, קומה 7, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טלי 8676296/7-

.04 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובללווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בסיון התשס״ד (30 במאי 2004)
 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשם״ד, 30.6.2004 3287



 למרכז המושבה כל עוד לא גובשה תבנית זו; ב)
 הבקשות להיתרים ייערכו בהתאם לתבנית הבינוי
 שגובשה על ידי המתכננים ויועברו לעיון המתכנן או
 הועדה או המועצה לפני הדיון לבדיקה אם עלולה
 להיווצר סתירה מול התכנית הנמצאת בתכנון או
 תכנית האב למרכז המושבה כל עוד לא גובשה תבנית,
 אם אחד הגורמים יסבור כי עלולה להיווצר סתירה,
 ידווח על כך בכתב ויהיה אפשר לדחות הבקשה
 להיתר: ג) דגש מיוחד יושם על עמידה בהוראות תכנית
 האב למרכז בבל הנוגע למיקום המבנים לשמירה על
 צירים פתוחים (הולכי רגל, רחובות וכבישים); ד) כל
 בקשה להיתר תידרש לבדיקה אם התשתיות הקיימות
 מתאימות, ותידרש אבטחת ביצוע תשתיות להקמת

 מבנים.

 כ־ט באדר התשם״ד (22 במרס 2004)
 ליאת פלד

 יושבת ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

ר א ת י ות מ י ת תבנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
 (ו) •־תכנית מיתאר מם׳ כס/מק/ב/4/ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳
 ויצמן 198, רח׳ משעול האהבה 23 - גוש 6435, חלקה

 253 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת 5 יחיד ללא תוספת
 שטח וללא תוספת קומות: ב) המרת שטחי מסחר
 וגלריות למגורים, בלי לשנות את סך בל השטח הכולל

 המותר לבגיה: ג) ביטול ארקדה.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/15/1/מג״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר סבא, רח• יונה
 5 - גוש 7594, חלקה 27 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכגית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים; ב) שינוי בבינוי: ג) שינוי קווי בנין.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/ו/22/טו־.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. דח•
 חבצלת השרון 15, 17 - גוש 6427, חלקות 166, 167.

 עיקרי הוראות ,התכנית: א) זכויות הבניה לרבות
 ההקלות הקבועות נשמרות ללא שינוי לפי תכניות כס/
 22/1 וכם/1/ו על תיקוניהן. תבוטל ההורדה משטח
 עיקרי לשטח שירות בעבור מדרגות: ב) הגדלת מספר
 יח״ד בשטח התכנית מ־14 יח־ד ל־17 יח״ד: ג) הקלה
ר דוז-ירז-, ו-«*ד5 ו 3 - ן ש י ג ר עז־ל 0/׳=© ב ו ג ח ע ח ב י נ ב ו  ג:;ין.דויזי ד

 בגין מעלית: ד) הקמת בנין אחד על מגרש מאוחד
 (בהסכמה); ה) הוספת קומה - דירת גן.

 מטרות התכנית: א) שינוי בקו בנין: ב) שינוי הוראות
 בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי ובמסגרת זו הגדרת מפלסי
 דרכים, מפלסי מבנים, מיקום כניסות וחניות למגרשים
 הנוצרים מחלוקה לפי תבנית ש/805-, ג) הבטחת ביצוע
 תשתיות בשלבים, בהיקף מתאים לתוספת יח״ד

 הנובעת מתבנית ש/805.
 תוקף ההודעה: שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.

 כמו כן קיבלה הועדה החלטה לפי סעיף 78 לחוק, על
 תנאים אלה למתן היתרים בתקופת ביניים: א) לא
 יאושרו חלוקות חדשות למגרשים: ב) לא יאושרו
 תכניות בינוי חדשות•, ג) מבנים קיימים (במועד אישור
 תכנית ש/805 המשמשים למגורים יובלו לקבל היתרים
 בדיעבד לפי הוראות תכנית ש/805 בתנאים האלה: ו)
 ניתן לקבל היתר למבנה השני בחלקה ללא חלוקה, לפי
 תכניות מאושרות; 2) הוצאת היתר למבנה שלישי
 בחלקה, תתאפשר לפי תכנית בינוי וחלוקה שתתואם
 עם מתכנן תכנית זו ובכפוף לכל הוראות תכנית ש/805
 ובכפוף לאישור המועצה המקומית שהתשתיות
 הקיימות מתאימות ויכולות לשאת את תוספת היתירה:
 3) לא יותרו מעבר ל־3 מבנים בחלקה עד לאישור

 תכנית זו.

 (2) ״תכנית מס־ ש/מק/5ו9/ב״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה - גוש
 10103, חלקות 145-138, 164-161.

 מטרות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
 אדריכלי ובמסגרת זו הגדרת מפלסי דרכים, מפלסי
 מבנים, מיקום כניסות וחניות למגרשים: ב) תכנון
 תשתיות ואבטחת ביצוע תשתיות בשלבים בהיקף
 מתאים להיקף הבניה המיועדת: ג) תוספת שטחי שירות

 שלא נקבעו בתבנית.

 תוקף ההודעה: שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.

 כמו כן קיבלה הועדה החלטה לפי סעיף 78 לחוק, על
 תנאים אלה למתן היתרים בתקופת ביניים: לא תותר
 הוצאת היתרים במתחמים הכלולים בתכנית זו אלא
 אם כן תאושר תבנית מפורטת מתאימה במוסדות

 התכנון.

 (3) ״תכנית מם׳ ש/מק/091ו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה - גוש
 10102, חלקות 77, 78, 109, 110, 120, 141, 142. 172-170.
,291-288 ,281-275 ,273 ,271-245 ,243 ,241 ,184-182 

.320-318 ,313-306 ,300 ,299 
 מטרות התכנית: א) הרחבת דרך בתוואי המאושר
 בתבנית בת תוקף: ב) הגדלת שטחים שנקבעו בתבנית
 בת תוקף לצורכי ציבור: ג! שינוי בקו בנין: ד) שינוי
 הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדרכילי; ה) שינוי
 בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו

 בגין.

 תוקף ההודעה: שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.

 כמו כן קיבלה הועדה החלטה לפי סעיף 78 לחוק, על
 תנאיב6 אלה למתן ח׳־וזו־־־ט naipna ביניים; *1) ידו/ר

 לבקש ולקבל היתר לפי תכניות מאושרות בתנאי שאין
 סתירה עם תכנית הנמצאת בהכנה או _תכנית האב

A.0S.2004 ,3288 5ג09י^קוט דז&דסומימ . י״א בתמוז ידתעזם״ד 



 תכנית בס/1/1/מ בקומת הקרקע ובמקומות המגורים.
 גובה המחסנים כגובה הקומה שבה הם מצויים; ז} ניתן

 לנייד שטחים עיקריים מקומה לקומה.
 הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשס־ד, עמ

 ו 243.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/6ו4/ג״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ דב

 הוז 8 - גוש 6428, חלקה 287 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) זכויות הבניה נשמרות ללא
 שינוי לפי תבנית כם/416 ולפי תכנית כס/ו/ו על
 תיקוניה לרבות הקלות: ב) מתן הקלה של 6% באחוזי
 בניה בגין שיפור הדיור, של 2.5% באחוזי בניה בגין
 תוספת קומה ושל 5% באחוזי בניה בגין מעלית: ג)
 הגדלת מספר יח״ד בשטח התכנית מ־7 יח־ד ל־9 יח־ד:
 ד) תוספת קומה: במקום ע+3+ג יהיה ע+4+ג: ה) קווי
 בנין לפי המסומן בתשריט: ו) חתך הבנין יהיה על פי
 הנחיות התכנית כס/6ו4; ז) דירת הגג התשיעית תמוקס

 כבנין תוך התחשבות בצורת חתך הבנין הקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשס״ד, עמי 2430.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא, רת׳ ויצמן 37 ו, כפר סבא, טלי
 09-7649177, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד־ הרצל 91, רמלה, טלי 9270170- 08, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ד׳ בסיון התשס״ד (24 במאי 2004)
 יהודה בן חמו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא

 מרחב תכנון מקומי נתניה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר הפקדת תב ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
 נת/מק/47/366״, שינוי לתכניות נת/366, נת/366/א ונת/

.7/400 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח־ שרה
 מלכין - גוש 5ו82, ח״ח 257.

 עיקרי הוראות התבנית: א) תוספת שטח עיקרי: ב)
 תוספת יח״ד מ־ז יח״ד ל־2 יח״ד על מחצית החלקה: ג) ניוד
 הזכויות מקומה עליונה לקומת קרקע: ד) שינוי קווי בנין

 צדדיים לפי מצב קיים: ה) שינוי תכסית קרקע.

 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

 (4) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/5/22/ב״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳

 גורדון 14 - גוש 6426, חלקה 564 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קו בנין קדמי (מזרחי) מוצע
- 2.90 מי; ב) קו בנין צדדי (צפוני) מוצע - 2.90 מי: ג)

 קו בנין אחורי (מערבי) מוצע על פי הקיים.

 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 תבנית, 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
 המקומית לתכנון ולבניה בפר סבא, רח ויצמן 137, כפר סבא,
 טלי 09-7649177. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 08-9270170.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

ר א ת י ת מ ו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מם׳ כס/מק/6/84/ה״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳
 נורדאו - גוש 6435, חלקות 25, 27 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הרחבת הדרך הקיימת (רח׳
 הטייסים) לכיוון צפון על חשבון השצ־פ: ב) רוחב הדרך

 וקווי הבנין לאורכה לפי המסומן בחשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5201, התשס״ג, עמי
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 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ כס/מק/1/217/ב״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳

 העמק 40 - גוש 6456, חלקה 52 בשלמותה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) תכסית הבניה הכוללת
 תהיה תכולת השטח שבמסגרת קווי הבנין: ב< קווי
 , הבנין יהיו לפי התשריט: ג) זכויות הבניה נשמרות ללא
 שינוי לפי תכנית כם/7ו2/ו ותבנית המיתאר כם/1/1
 על תיקוניה לרבות הקלות הקבועות בחוק. תבוטל
 ההורדה משטח עיקרי לשטח שירות בעבור מדרגות.
 שטח המדרגות ייכלל במנין שטחי השירות. שטחי
 השירות הכוללים ממ״דים, מערכות טכניות ומרפסות
 שירות, חניה, אחסנה, מבואה וחדרי מדרגות, קומת
 עמודים וכדי, יאושרו על ידי הועדה המקומית עם
 הגשת תכניות להיתר בהיקפם המוצע: ד) מתן הקלה
 של 6% באחוזי הבניה בגין שיפור הדיור והקלה של
 5% באחוזי הבגיה בגין מעלית: ה) מספר יח״ד בבנין
 הנובע מגובהו, כמצוין בתכנית כס/217/ו ייקבע ל־ 11
 יח־ד: ו) תותר הקמת מחסנים דירתיים לפי הנחיות

 ילקוט הפרסומים 5509, י״א בתמוז התשס״ד, 50.6.2004 3289



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, rn׳ תל
 חי 12 - גוש 6577, חלקה 105 בשלמותה,

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחיד מ־14 יח״ד,
 בהיתר מס׳ 2004055 מיום 22.2.2004, ל־5ו יח־ד ללא

 הגדלת סך כל השטחים.

 (5) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/228ו/24/א״, שינוי לתכניות
 פת/2000 ופת/24/1228.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, צומת
 גנים, רח׳ הרצוג פינת רדד ירושלים - גוש !»64, תלקה,

 175 בשלמותה, ח״ח 52, 184.

 עיקרי הוראות התבנית: א) העברת זכויות עד 50%
 משטח המיועד למוסד מיוחד לשטח המיועד למגורים
 ללא שינוי במאזן הכללי של תכנית פת/24/1228: ב)
 תוספת יח־ד בשטח המיועד למגורים: ג) הגדלת שטח

 שנקבע בתכנית בת־תוקף לצורכי ציבור (שב־צ).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים (!תוהים 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
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה ו,
 פתח תקוה, טל׳ 05-9052286. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, דחי

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444- 08,

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח חקוה
ת י נ ל הפקדת תב דעה ע ל הו טו ר בי ב ד דעה ב  הו

ר א ת י  מ
 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת
 ־תבנית מיתאר מס׳ פת/מק/7/455״, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 4505, התשנ״ו, עמי 2765, שינוי לתבניות 8ת/2000

 ופת/455.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 שולמית 11 - גוש 4042, חלקה 156.

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין לצדדים
 ולאחור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רה׳ העליה השניה ו,

 פתח תקוה, טלי 05-9052286, 05-911150.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

ר א ת י ת מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
׳ מ ר מ א ת ו מ ט י 3 ^ ז ד ר ״ ו ז מ י . א 1 0 4 5 - ה ״ ג » ץ ו ל , י ד י י ג ד^ י  י

 פת/מק/51/179״, שינוי לתבניות פת/79ו/0!/ו ופת/2000.

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טל׳ 9788444-
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה
ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ נת/מק/27/650״, שינוי לתכניות נת/5, נת/7/400

 ונת/8/379.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ עין
 התכלת, רח׳ הגפן 11 - גוש 8522, חלקה 73 בשלמותה.

 עיקרי הוראות הומננית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־ו יח־ד ל־2 יח״ד: ב) ניוד זכויות מקומה עליונה לקומת

 קרקע: ג) שינוי קווי בנין צדדיים ואחורי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5266, התשס״ד, עמי 1652.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 6, נתניה, ובמשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה,
 טל• 9788444 - 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג בםיון התשם־ד (2 ביוני 2004)
 שמעון שר

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
ר א ת י ת מ ו י ת תבנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכיה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מס• פת/מק/54ז49/1״, שינוי לתכניות
 פת/2/1154, פת/2000 ופת/מק/54ו36/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳
 כנסת ישראל פינת רח׳ הושע - גוש 4042, חלקות 769-

 773, 777 בשלמוחן, ח״ח 59-57.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בינוי מ־2 בנינים בני
 4 קומות + עליית גג לבנין אחד בן 7 קומות ע־ע +
 קומה חלקית: ב) שינוי בקווי בנין מ־5 מ׳ ל־14 מ׳
 במערב, מ־9 מ׳ ל־7 מ׳ בדרום, ומ־2ו מ׳ ל־30 מ׳

 במזרח.
 (2) ״תכנית מיתאר מם׳ פת/מק/8ו13/12״. שינוי לתבנית

 פת/1205.

 3290 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשם־ד, 50.6.2004



 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

ד א ת י ת מ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳
 רצ/מק/ו/74/15״, שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/1/1/ג, רצ/ו/

 15/ב/1 ורצ/5/15/1ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ראשון לציון, אזור
 התעשיה הישן, רח׳ ברשבםקי 2 פינת רח׳ בקר - גוש 939¿

 חלקה 221.

 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות מקומה
 לקומה ללא שינוי בסך כל זכויות הבניה: ב) קביעת קווי

 בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5223, התשס־ג, עמי 4059.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח־ ז׳בוטינםקי 16, ראשון לציון,
 טל׳ 03-9682727, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳
 08-9788800, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד באייר התשס״ד (5 במאי 2004)
 מאיר ניצן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי רחובות
ר א ת י ת מ ו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה. המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מס׳ רח/מק/800/א/26/א״, שינוי לתבניח
 רח/800/א/26.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳
 סמילנםקי ורח׳ לוין אפשטיין - גוש 3703, חלקה 38

 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחידות הדיור
 המותרות בתחום התכנית מ־10 יח־ד ל־ 11 יח־ד ללא
 הגדלת השטחים העיקריים וללא שינוי בהוראות

 הבניה.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ רח/מק/250 ו/78״, שינוי לתכניות
 רח/1250 ורח/2000/י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח׳ אבן
 עזרא 6 ו - גוש 3697, חלקה 235 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בגין צדדי ל־3 מ׳
 במקום 4 כד: a שינוי בקו בנין אחורי ל־3 מ׳ במקום
 6 מי: ג) קו בנין 0 בין הבתים, כל שאר הוראות וזכויות

 הבניה לפי התכניות שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, גוה
 עוז החדשה, רח׳ הכורם - גוש 6372, ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין לאחור מ־6 מ׳
 ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.2.2003 ובילקוט הפרסומים 57ו5, התשס״ג, עמי 2104.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה ו, פתח תקוה,
 טלי 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9, וימלה, טלי 08-9788444, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל.

 ב־ב באייר התשס״ד (11 במאי 2004)
 יצחק אוחמן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

ר א ת י ת מ ו י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/5/18/11/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,
 משולש רח׳ זיבוטינםקי - רח׳ בן גוריון - גוש 3927,
 חלקות 229, 235, 240, 362, 363 בשלמותן: מגרשים 40,

 50, 55, 177, 178 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התבנית: עדכון ותיקון טבלת הקצאות
 לתכנית חלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/4/45/1״, שינוי לתבניות רצ/
 ו/45/א שבתוקף ורצ/1/1 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳
 הכרמל - גוש 3935, חלקה 104 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הרחבת תוואי דרך מאושר:
 ב) הרחבת שטח בניה ציבורי.

 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, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח׳ ז׳בוטינסקי 16,
 ראשון לציון, טל׳ 03-9682727. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳

 הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788800.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשס״ד. 30.6.2004 3291



 מרחב תכנון מקומי רמלה"

ת רטו ת מפו ו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) -תבנית מפורטת מם׳ לה/מק/מ/21/א,5־, שינוי לתכנית
 לה/21/1000/א.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4341,
 ח״ח 16: גוש 4342, ח״ח 3, 14: גוש 4344, ח״ח 17-13:׳

 מגרש 103 בשלמותו מתכנית לה/000ו/21/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנית לאיחוד וחלוקה ללא
 הסכמת הבעלים; ב) קביעת מגרשים וגבולותיהם: מגרש
 103/א: בצפון - מגרש 103/ב, בדרום - מגרש בית ספר,
 במזרח - דת׳ דוכיפת, במערב - כביש מס׳ 5, שטח
 המגרש: 10.261 דונם: מגרש 103/ב: בצפון - רח׳ צופית,
 בדרום - מגרש 103/א, במזרח - רח׳ דוכיפת, במערב -

 כביש מם׳ 5, שטח המגרש: 7.091 דונם.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ לה/מק/8/188״, שינוי לתכנית לה/
.188 

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמלה - גוש 4435,
 חלקות 75, 78 בשלמותן, ח״ח 102, 103, 115, 116, 130:

 מגרש 131 בשלמותו מתכנית לה/88ו.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה ללא הסכמת בעלים של
 מגרש 131.

 (3) ״תבנית מפורטת מס׳ לה/מק/200/ו/ג״, שינוי לתכגית
 לה/מק/1/200.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 5810,
 ח״ח 18; מגרש 81 בשלמותו מתכנית לה •1/200.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין בחזית המגרש
 לרח׳ א־ס לוי מ־5 מ׳ ל־4 מי: ב) ניוד אחוזי בניה בחזית
 המסחרית מ־5% לבל אחד משלושת הבנינים הנמצאים
 במגרש ל־9.8% לבנין הראשון שבו קיימות חנויות
 ושאר אחוזים לחנויות בשני המבנים הנמצאים במגרש:
 ג) שינוי עומק החנות מ־8 מ׳ ל־22 מי: ד) קביעת שטחי

 שירות. .

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ לה/מק/5/7/200״, שינוי לתכנית
 לה/7/200.

,S808 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 
 ח״ח 49.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי מ־7.5 מ׳
 ל־ 5.1 מי.

 (5) -תכנית מפורטת מטי לה/מק/320/א/4/ד״, שינוי לתכנית
 לה/בת/320/א/4/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4378.
 ח״ח 18, 21, 36, 49.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־8 מ׳
 ל־6 מי; ב) שינוי קו בנק צדדי o־s מ• ל׳0 מ: u שינוי

 קו בנין אחורי מ־5 מ׳ ל־0 מי.

 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
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טל׳
 08-9392293. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה •מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91%, רמלה,

 טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

ד א ת י ות מ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תבנית מיתאר מס׳ רח/מק/750/א/82י, שינוי לתכנית
 רח/750/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שד׳ חן 5
- גוש 3702, חלקה 233 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־6 יחידות למגרש לפי תב״ע רח/750/א/.ל־8 יחידות
 למגרש: ב) הגדלת מספר הקומות מ ־4 קומות על
 עמודים ל־5 קומות על עמודים: ג) שינוי קווי בנין: קו
 בנין לחזית: 5.6 מי, קו בגין קדמי למרפסת; 3.6 מ׳, קו

 בנין אחורי 5.4 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.6.2003 ובילקוט הפרסומים 5201, התשם׳׳ג, עמי 3212.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ רח/מק/05ו5/2״, שינוי לתכניות רח/
 במ/05ו2, רח/מק/1/2105 ורח/מק/3/2105.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, הרחובות
 החרצית וזילברמן - גוש 3699, ח״ח 36: מגרשים 203

 ו־204 בשלמותם מתכנית במ/2105.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראה בדבר איחוד
 וחלוקה בהסכמת בעלים של מגרשים 203 ו־204: ב)

 שינוי קווי בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5271, התשם״ד, עמי

.1844 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, טל׳ 9392293-
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניץ רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 ד׳ בסיון התשם״ד (24 במאי 2004)

 יהושע (שוקי) םודד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות

 3292 ילקוט הפרסומים 5309, י־א בתמוז _התשס״ד, 30.6.2004



 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רח׳ השוק 6, רעננה,
 טל׳ 09-7610516. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידק אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

ד עם א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ת ט ר ו פ מ ת ב דאו  הו

 נמטרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ׳׳תכנית מיתאר עם
 הוראות כמפורטת מס׳ רע/מק/425/1״, שינוי לתכנית 2000.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רעננה, הרחובות
 שבזי ושמואל הנגיד - גוש 7654, חלקה 36.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלק מקו בנין צדדי
 נקודתי מ־3 מ׳ לקו בנין 0.85 נד: ב) תוספת שטח עיקרי

.6% 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5266, התשם״ד, עמ׳ 1654.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה, רח׳ השוק 6, רעננה, טל׳ 09-7610516,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רדו׳
 הרצל 91, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורי^ פתוחים לקהל.

 כ״ח באייר התשס־ד (19 במאי 2004)
 יצחק גושן

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה רעננה

 מרחב תכנון מקומי הדרים

ת ו י ר תבנ ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק/6/567/כז־, שינוי
 לתכנית הר/6/367.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, נוה
 הדר, רח׳ השומר 16 - גוש 6*65, חלקה 101.

 עיקרי הוראות התבנית: א) ביטול החלוקה שהיתה
 קבועה בתכנית הראשית: ב) קביעת גודל מגרש

 מינימלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5266, התשס־ד, עמי 1655.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין. בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, 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
 המקומית לתכנון ולבניה רמלה, רח׳ שמשון הגיבור ו, רמלה,
 טל׳ 08-9771564. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה,

 טל׳ 08-9270170.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

ת ט ר ו פ ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 לה/מק/410/א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4449,
 חלקות 14, 54, 55 בשלמותן, ח״ח 13.

 עיקרי הוראות התבנית: החלפת ייעודי קרקע בין שטח
 למבני ציבור לשטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.4.2003 ובילקוט הפרסומים 5191, התשס״ג, עמי 2652.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 08-9270170,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ח׳ באייר התשס־ד (29 באפריל 2004)
 יואל לביא

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי רעננה

ד עמ א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
ת ט ד ו פ מ ת ב ראו  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר עם הוראות
 כמפורטת מם׳ רע/מק/ו/427״, שינוי לתבניות רע/ו/83/ב

 ורע/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רח׳ חטיבת
 הראל - גוש 6579, חלקה 572.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי חלק מקו בנין אחורי
 מזרחי מ־6 מ׳ ל־3.80 מ׳ במגרש אי: ב) תוספח שטח עיקרי

 6% במגרש אי.

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשם״ד, 30.6.2004 3293



 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 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים
 60990, טלי 09-9596805. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9,

 רמלה, טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כיב באייר התשס־ד (13 במאי 2004)
 אהרון בז׳רנו

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף השרון

 מרחב תכנון מקומי לב השרון

ת רטו ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי צש/מק/38/22-6״, שינוי לתכניות צש/
 3/77, צש/במ/301/22-1, צש/מק/0ו~22/ו וצש/2-0/

•73 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרך מם־ 5613 -
 כביש גישה לפרדסיה - גוש 7880, ח״ח 5, 7, 11, 16, 17,
 20: גוש 7881, ח״ח 4, 5, 7, 8: גוש 8001, ח״ח 7-5, 9:
 גוש 8126, חלקה. 42, ח״ח 12, 17, 23, 24. 31. 32, 41-39,

 43: גוש 8127, ח״ח 3, וו, 27-21.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרך קיימת מס׳
 3ו56; ב) ייעוד שטחים לדרך: ג) קביעת הנחיות להקמת
 גשרים, גשרונים, גדרות, קירות תומכים, סוללות עפר
 ובן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכות

 בסלילת הכביש.

 (2) ״תכנית מסי צש/מק/13/22-8־, שינוי לתכניות צש/0-
 0/2, צש/במ/54/2-0 וצש/במ/54/2-0א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תנובות - גוש
 7871, ח״ח ו-3, 23: גוש 7876, ח״ח 8, 11. 12; גוש 8130,

 ח״ח 13-11.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית: ב) שינוי של הוראות לפי תבנית בדבר בינוי
 או עיצוב אדריבליים: ג) שינוי חלוקה שטחי הבניה
 המותרים בתבנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח

 הבולל לבניה.

 השינויים בתכנית זו נוגעים למחסנים ביתיים.
 (3) ״תבנית מס׳ צש/מק/9- 29/21־, שינוי לתבנית מיתאר
 צש/0/2-0 ולתכניות מפורטות צש/9- 16/21 וצש/9-

.9/21 

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי הר/מק/6/367/כט״, שינוי
 לתכנית הר/6/367.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, נוה
 הדר, רח׳ השומר 14 - גוש 6566, חלקות 99, 100.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול החלוקה שהיתה
 קבועה בתכנית הראשית: ב) קביעת גודל מגרש
 מינימלי; ג) תוספת יחידת דיור אחת לבל חלקה בלי
 לשנות את אחוזי הבניה בפי שנקבעו בתכנית הראשית,

 סך הבל 8 יחידות בתכנית.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5266, התשס״ד, עמי 655ו.

 (3) ״תכנית מפורטת מס־ הר/מק/600/ו1/א/7״, שינוי
 לתכנית הר/במ/11/600/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳
 חנקין 32 - גוש 6412, חלקה 803.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר גודל
 מגרש מינימלי: ב) תוספת יחידת דיור ללא שינוי
 באחוזי הבניה: ג) שינוי הוראות בינוי: ד) שינוי
 בתכסית קרקע: ה) סך הכל יותרו בחלקה 2 יחידות
 דיור, הגובה המרבי יהיה 9 מ׳ מעל מפלס הכניסה
 הקובעת לבנין ועד שיא גג הרעפים, התכםית המותרת

 תהיה עד 58%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשס״ד, עמי

.2433 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טלי
 08-9788444, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית 7, הוד השרון, טלי 09-7759666, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בסיון התשם׳׳ד (7 ביוני 2004)
 חי אדיב

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הדרים

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון
ת מי רטת מקו ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת
 מקומית מם׳ חש/מק/30/12״, שינוי לתבניות משמ/46, שגפ/

 81 וחש/2ו/3 (מופקדת).

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מושב בצרה -
 גוש 8976, חלקה 31; שטח התבנית: 9,894 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הנחיות להקמת
 בריכת שחיה פרטית בתחום התבנית: ב) הבטחת תנאי
̂ בריכת השהיה:  בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמו
 ג) קביעת הוראות תפעול לבריכת השהיה הפרטית כדי

 למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי התברואה.

 3294 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשס״ד. 30.6.2004



 מרחב תכנון מקומי המרכז
ד א ת י ת מ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מסי

 ממ/מק/9124״, שינוי לתכנית ממ/ו1/900.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כוכב יאיר - רח׳
 אגוז 100 - גוש 8930, חלקה 55ו בשלמותה: מגרש 3069

 בשלמוחו.
 עיקרי הוראות התכנית: התרת בריכת שחיה פרטית

 לפי הוראות תכנית מפורטת ממ/9001/ו.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2005.ו.27 ובילקוט הפרסומים 93ו5, התשם״ג, עמי 2738.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז, רח׳ גלים 9, פתח תקוה, טל׳
 03-9302051, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444-
 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י״ב באלול התשם״ג (9 בספטמבר 2003)

 בני ודרריו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה המרכז

 מרחב תכנון מקומי קסם
רטת ו ת מפ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ק/מק/

 3355״, שינוי לתכנית ק/3000/ו.
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש

 8871, ח״ח 95: מגרש 95/40 בשלמותו.
 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קווי בנין למבנה
 הקיים בהתאם למצב הקיים ללא שינוי בסך כל אחוזי
 הבניה כפי שנקבע בתכנית ק/3000/ו: ב) קביעת הוראות

 בניה.
 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 המקומית לתכנון ולבניה קסם, רח׳ אלשהדא 1, כפר
 קאסם, טל׳ 03-9370492. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91,

 רמלה, טל׳ 08-9788444.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ט באייר התשס״ד (20 במאי 2004)

 גיא קב־וגקי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד - גוש
 8ו78, ח״ח 2, 4: מגרש 261 (2034).

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת מגרש לשני מגרשים:
 ב) שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לבניה: ג)
 הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות לבניה בשטח
 התכנית ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים: ד)
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח: ה) הרחבת דרך קיימת.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב השרון, צומת בני דרור, דואר
 תל מונד 40600, טלי 09-7962205. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳

 הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגש בכתב פירוט הנמקות ובלווי תצהיר התתום על ידי

 עורך דין המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו באייר התשס־ד (6 במאי 2004)
 יצחק ישועה (שייע)

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב השרון

 מרחב תכנון מקומי המרכז
ד א ת י ת מ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס־ ממ/מק/

 7032״, שינוי לתבנית ממ/1170.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה מונוםון - גוש
 6800, חלקה 31 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקו בנין צדדי לכיוון
 מזרח מ־3 מ׳ ל־2.40 מ־ עקב מצב קיים וללא שינוי בזטיות

 הבניה.

 כל מעוניין רשא\• לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחותים 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 המקומית לתכנון ולבניה המרכז, רח׳ גלים 9, פתח
 תקוה, טל־ 03-9302051. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91,

 קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשם״ד, 30.6.2004 3295



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליבין, הרחיבות
 שקד, מרבד הקסמים והרש״ש - גוש ו 792. חלקות

m ,גג 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת תוואי דרך על ידי
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים: ב) •שינוי בקווי
 בנין: ג) קביעת הוראות בניה ופיתוח: ד) הקטנת שטח

 מגרש מינימלי ל־260 נדר.

 (2) ׳׳תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק/571/1-1״, שינוי לתבנית
 הצ/במ/ו-303/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה,
 הרחובות הנוטר, הכלנית, החצב והכרכום - גוש 9015,

 חלקות 2, 32 ח־ה 85 (דרך).

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמת בעלי הקרקע: 1) חלוקת מגרש 64 לשלושה
 מגרשי מגורים. במגרשים 64א ו־64ג בכל אחד מהם
 יהיה בית דו־משפחתי. במגרש 64ב בית חד־משפחתי
 (םך הכל s יחיד* 2) חלוקת מגרש 47 לשני מגרשים,
 בכל מגרש בית חד־משפחתי(סך הכל 2 יחיד)•, ב) שינוי
 גודל מגרש מינימלי: ו) במגרש 44 לבית חד־משפחתי
 מ־450 מ״ר ל־430 מ־ר: 2) במגרשים 64א ו־4»ג לבית
 דו־משפחתי מ־750 מ״ר ל־556 בדר ו־5!5 מיר בהתאמה:
 3) איחוד מגרשים 37 ו־38 למגרש חדש 2389 ואיחוד
 מגרשים 39 ו־40 למגרש חדש 2390: ג) הוספת יח־ד
 אחת במגרש 64־, ד) קביעת בינוי מנחה במגרשים 44

 ו־64ב: ה) הגדלת שטח ציבורי פתוח (במגרש 76).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או גבל 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
 המרחבית לתכנון ולבניה שרונים, דחי הצורן וג, אזור
 התעשיה פולג, נתניה דרום. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳

 הרצל 91, קרית הממשלה, טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בםיון התשס־ד (31 במאי 2004)
 יואל מוזם

 יושב ראש הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים

 מרחב תכנון מקומי שורקות

ר א ת י ות מ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר הפקדת תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מסי בר/מק/3/232״, שינוי לתכנית
 בר/232.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת גבעת ברנר
- גוש 3799, ח״ח 30: מגרשים 2001, 2002.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת הדרך המיועדת לצורכי
 ציבור.

 (2) ״תכנית מיתאר מם־ בר/מק/255/ו־, שינוי לתכנית
 בר/255.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת ברנר - גוש
 2633, ח״ח 5 6, 24; גיש 2634, ח״ח 9, 16, 17, 20 - 22, 24,

 35-31; גוש 3662, ח״ח 2, 53.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד וחלוקה חדשה ללא
 הסכמת הבעלים! ב) שינוי חלוקת שטחי הרצפות לבניה
 בין המגרשים הנכללים גבל אחד מאזורי המגורים,
 מגורים א׳ ומגורים א׳1,\בלי לשגות את שטח הרצפה
 הכולל המותר לבניה בכל אחד מן האזורים הנ־ל; ג)
 שינוי גודל מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין, 400
 מ״ר במקום 450 מ־ר באזור מגורים איו: ד) שינוי קו בנין

 צדדי באזור מגורים א׳ מ־3 3ר ל־2.50 מי.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניץ בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנו־ 60948,
 טל׳ 08-9412991, או 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית

 הממשלה, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בםיון התשס״ד (1 ביוני 2004)
 משה קזולה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שורקות

 מתח הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הי

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
ן ד נ ב ת ת ל י ז ו ח מ י דזדעד־דז ח ד ־ ח מ מ ב ה י י ר ב ח ט י ב ב ל  לי31ברן י

 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ טה/מק/ג/
 1/12234״, שינוי לתבנית י ג/12234.

 מרחב תכנון מרחבי שרונים

ת רטו ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המרתבית
 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז מופקדות תבניות אלה:
 >1< •תכנית מטרר־עת מס־ דז^^73ק/0-י/43־, עוינו־י לתכניות

 הצ/0/1-6 והצ/מק/0/1-6א.

 3296 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשסי־ד, 30.6.2004



 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

רטת ו ת מפ י נ ר תכ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 אג/מק/025/8260״, שינוי לתבנית מיתאר ג/8260.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה - גוש

 15213, ח״ח 20-18.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחיד1ת דיור
 מותר במגרש מאחת לשתיים, במבנה דו־משפחתי, ללא
 הגדלת סך כל השטחים העיקריים, למעט תוספת של 6%
 כהקלה: ב) שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית

 ג/5626.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.2.2003 ובילקוט הפרסומים 5146, התשס״ג, עמי 1121.

 התבנית׳ האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,
 קניון הגליל העליון, תצור הגלילית, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 י״ד באייר התשם־ד (5 במאי 2004)

 יוסי אלול
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים
רטת ו ת מפ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 גא/מק/84/05״, שינוי לתכנית ג/676ד.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כפר מנרא - גוש

 17572, ח״ח 73: מגרשים 73/1/5 ו־9/ו/גד בשלמותם.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו1י בנין הקבועים

 בתכנית.
 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
 ירי התבנית, 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 המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ח״ד 505,
 שפרעם, טל׳ 04-9502021. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת

 עיליח, טלי 04-6508508.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ז׳ בסיון התשס״ד (27 במאי 2004)

 בדיע נקד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש
 15032, חלקות 63-53 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות לביצוע
 הרחבה מרוכזת בהתאם לקווי הבנין, האחוזים, והקומות בפי
 שהוגדרו בתבנית ג/2234ו: ב) ביטול ההנחיה לבצע בהתאם

 לנספח הבינוי.

 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 התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, רח׳ טבור הארץ,
 ת־ד 508, טבריה, טל׳ 04-6739555. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת

 עילית, טל־ 04-6508508.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בתשרי התשס״ד (21 באוקטובר 2003)
 ציון פיניאן

 סגן יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי עפולה

רטת ו ת מפ י נ ת תב ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ עפ/מק/

 13/302״, שינוי לתבנית ג/302.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח׳
 אוסישקין - גוש 16663, חלקה 108 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין צדי: ב)
 שינוי בגודל מגרש מינימלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 כבנין 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 המקומית לתכנון ולבניה עפולה. רח׳ יהושע 47,
 עפולה, טל׳ 04-6520344. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ד׳ בםיון התשס־ד (24 במאי 2004)
 משה לוי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבגיה עפולה

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשס׳׳ד, 30.6.2004 3297



 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין קדמי ומספר
 מבני מגורים למגרש.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוס הפרסומים
 5256. התשם־ד, ענו 1560.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 למבמן ולבניה מחוז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ב בםיון התשם״ד (1 ביוני 2004)
 נתנאל אלפסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

רטת ית מפו ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תבנית מפורטת מסי
 גע/מק/084״, שינוי לתכנית ג/2078ו וכפופה לתכנית ג/

.12087 

 . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר הנשיא - גוש
 15486, ח־ח 7, 15, 14, ו2: חלקי גוש 1.5487.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד חלקות וחלוקה מחדש
 בהסכמה.

 כל מעוניין רשאי לעיין .בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
 ידי התבנית, 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 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000,
 ראש פינה, טל־ 6816375- 04. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד

 595, נצרת עילית, טלי 6508508- 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 הגליל העליון

ר ו ש י א רטת ב ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
ר הפנים  ש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 גע/מק/061״, עדכון ופירוט של תכניות 4917/1 וג/ו755.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גוש
 15125, ח־ח 2, 15-15, 40, ו4, 48, 54.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיחום שטח חלקי של
ם ־ « ny ת 'ap ;י שטחיבו ד ו ע י  כ7ו?1£ב גכיר! Wrt וח15־רח י

 להגשת בקשות להיתרי בניה וקביעת הוראות פיתוח: ג1
 רישום וחלוקה מחדש של מגרשים.

 מרחב תכנון מקומי גולן
ת רטו ות מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גולן מופקדות תבניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מס׳ גו/מק/01/8118״, שינוי

 לתכנית ג/8118.
 השטחים הכלולים בתכנית ׳ומקומם: המפל הלבן - גוש

 200000, חלקה 15.
 עיקרי הוראות התבנית; א) איחוד וחלוקה בהסכמה,
 ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע־, ב) שינוי
 בקו בנין הקבוע בתכנית: ג) קביעת הוראות מפורטות

 לתכנית כדי לאפשר מתן היתרי בניה.
 (2) ־תכנית מפורטת מקומית מט׳ גו/מק/רמות 57/11964״,

 שינוי לתכנית ג/1964ו.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמ1ת - גוש

 200000, חלקה 15.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בפרישת השטחים
 המיועדים למגורים ולחקלאות ללא שינוי בשטח הכולל
 של בל ייעוד; ב) שינוי בגודל מגרש מינימלי וחלוקת
 אזור המגורים לשני מגרשים, כהכנה לפיצול נחלה לפי
 הנחיות ממ־י; ג)'הגדלת מספר יחידות דיור מותר ללא
 הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות כהכנה
 לפיצול נחלה לפי הנחיות ממ״י: ד) שינוי בקווי בנין: ה)
 תוספת של 6% לאחוזי הבניה למגורים: ו) הוספת אןווזי

 בניה לשטחי השירות.

 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
 המקומית לתכנון ולבניה גולן, מועצה אזורית גולן, ת״ד 15,
 קצרין 12900, טל־ 04-6969711/2. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 04-6508508.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ט בניסן התשס״ד (20 באפריל 2004)

 אלי מלבה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גולן

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

רטת ו ת מפ י ר תבנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מם׳ מק/גמ/

. " 2 8 0 / 8 0 2 2 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כנרת - גוש
 15308, ח״ח 113, 115, 208.

 3298 ילקוט הפרסומים 5509, י״א בתמוז ההשס־׳ד, 50.6.2004



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות כיום
 14.7.2002 ובילקוט הפרסומים 5263, התשס״ד, עמי

.3541 

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טל׳ 04-6746741,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת׳׳ד
 595, נצרת עילית, טלי 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בסיון התשם״ד (24 במאי 2004)
 חנוכה סולומון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
ת רטו ת מפו ו י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק-58/2003״, שינוי לתבניות
 ג/במ/175 וג/במ/277.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חלקי גוש 18411:
 מגרש 347 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי מ־3 מ׳
 ל־0 מ׳ (צד מזרח - צד הניה).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5274, התשס״ד, עמי 1978.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי מג/מק-6/2004״, שינוי לתכנית

 ג/במ 252.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי - גוש

 18221, ח־ח 33; מגרשים 4-1 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור
 מ־32 יח־ד ל־64 יחיד במגרשים 4-1: ב) שינוי קווי
 בנין: ג) שינוי גובה בנין מ־4 קומות ל־6 קומות: ד)

 שינוי גבולות מגרשים עם שמירת שטחם"
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5290, התשם־ד, עמי 2606.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל׳ 04-9977913,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 משרדי הממשלה, נצרת עילית, טלי 04-6508508, ובל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 י״ד בסיון התשס־ד (3 ביוני 2004)

 אלי שמחון
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי משגב

רטת ו ת מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 מש/מק/49ו/3״, שינוי לתכנית ג/במ/49ו.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.8.2002 ובילקוט הפרסומים 5123, התשם״ג, עמי 349.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה, טל׳
 04-6816372. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, ת״ד
 595 נצרת עילית, טל׳ 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י־ד באייר התשם״ד (5 במאי 2004)
 בני בךמובחר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

ת י ת תבנ ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו ל ה טו ר בי ב ד דעה ב  הו
ת ט ר ו פ ר מ א ת י  מ

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
 ״תכנית מס׳ ג/לג/6757/ 82/01״, שינוי לתכנית ג/6757,
 שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום 12.12.2003

 ובילקוט הפרסומים 5263, התשם״ד, עמי 1567.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא - גוש
 19419, ח״ח 50.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין 20173,
 טל׳ 04-6746740/1, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

ת רטו ו ת מפ ו י נ ר תב ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, ברבר אישור תכניות אלה:

 (1) ־תכנית מפורטת מם־ ג/לג/ו89/03/676״, שינוי לתכנית
 ג/6761.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עראבה, מרכז
 הכפר - גוש 19381, ח״ח 69, 74ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין במגרש 69/2:
 ב) הגדלת התכםית ל־55%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.1.2004 ובילקוט "הפרסומים 5271, התשס״ד, עמי

.1850 

 (2) •תכנית מפורטת מסי ג/לג/02/9169/ו6״, שינוי לתכנית
 ג/9169.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םבנין, במרכז העיר
- גוש 19317, חלקה 89 בשלמותה, ח״ח 94.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין.

 ילקוט הפרסומים 5309, י־א בתמוז התשסיד, 30.6.2004 3299



 מרבית ללא שינוי סך כל השטח המותר לבניה, שינוי לפי
 תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי לגגות (צורה וחומרי

 גמר).

 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 בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין

 ו, ת־ד 15, באר שבע, טל׳ 08-6465656.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

ת י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מם׳ 5/מק׳,

 2299״, שינוי לתכנית 5/במ/208.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳
 העצמאות פינת רח׳ עלי דיווים - גוש 38055, חלקה 62.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת 3 יד׳״ד נוסף על 14
 יח״ד שניתנו בהקלה להיתר, סך הבל 86 יח״ד במקום 72

 יח־ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרה עיקרית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשם״ד, עמי 2440.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין. ת״ד 15, באר

 שבע, טלי 6463807 - 08.

 י״ד באייר התשס״ד (5 במאי 2004)
 יעקב טרנר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע

ל ידי כיח המשפט  בקשות לפירוק חברות ע

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק אזרחי 933/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ־ג-1983,
 ובענין פירוק חברת סננס אינסטלציה בע״מ,

 והמבקשים: עמאד וזיאד אבו סביתאן, ע״י ב־כ עו״ד
 ג׳ורג׳ סמעאן, מרח׳ סלאח אדין 19, ירושלים 95908, טל־

 02-6271480, פקס 6272507 - 02.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.9.2004 בשעה 9.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שכניה - גוש
 17675, ח״ח 4: גוש 17678, ח״ח 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים: ב)
 שינוי בקו בנין צדי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5285, התשס״ד, עמי 2439.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבגיה משגב, אזור התעשיה תרדיון, משגב, טלי
 04-9990102, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 6508508 - 04, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 י״ט בסיון התשס־ד (8 ביוני 2004)

 אריק רז
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה משגב

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשדוד

רטת ת מפו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965,׳ בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 3/מק/2119״, שינוי לתבנית 1/125/03/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע ט־ו,
 רח׳ יוהנה זיבוטינסקי 1 - גוש 2497, חלקה 91; שטח

 התכנית: 0.952 דונם.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי מערבי

 מ־4 מ׳ ל־2.25 מי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5271, התשס״ד, עמי 1852.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת״ד 28,
 אשדוד, טל־ 08-8545323, 8545315- 08, פקס 08-8677810, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י׳ בסיון התשס״ד (30 במאי 2004)

 צבי צילקד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
ת י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 5/מק/2296״, שינוי לתכנית 26/134/05/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שבי

 נווה נוי - גוש 58019, חלקות 2, 5.
a7™-n*w ,עיקרי דוורמדת חתמיו^ ^ויגרי ־nw ־ מגורימs* 

ם ומגרשים . 18׳ ,B-1/A/16 חד־משפחתיים י י ת ח פ ש מ ־ ר ח 1 7 
 עם קיר משותף באזור מגורים א׳ על ידי הגדלת תכסית

 3300 ילקוט הפרסומיים «550, י־א בתמוז התשס־ד, 50.6.2004



 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.14.10.2004 

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

 אייל לשם, עו־ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1648/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשנדג-1983,

 ובענין פירוק חברת בבור שרותי גז בע״מ, ח״פ
,51-164627-5 

 והמבקשת: הדר חברה לביטוח בע״מ, עיי ביב עו־ד
 אייל לשם ואחרים, מרח׳ יבנה 40, תל אביב 65817.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 26.10.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום

.14.10.2004 

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

 אייל לשם, עו־ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
 תיק אזרחי 5084/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,
 ובענין פירוק חברת איכות הנגב בע־מ, ח־פ 288716-7-

,51 
 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו־ד אהוד שילוני,
 מרח׳ רוזנבאום 4, תל אביב 64079, טל׳ 03-5250666, פקס

.03-5254412 
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל,• וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 15.7.2004 בשעה 12.00.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה

 ימי עבודה לפני מועד הדיון עד השעה 12.00.
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 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 0.8.2004ו.

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

 ג׳ורג׳ םמעאן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 962/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת רוית ניהול מזון בע׳ימ, ח״פ
 319826-7-ו5,

 והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד משה בן דוד,
 ממשרד עו׳־ד בן דוד-אברהם-הכהן, מרח־ הלל 23, ירושלים

.94581 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.5.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 2.9.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00

 ביום 268.2004.

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

 משה בן דוד, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1647/04

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אברמוב רוברט בע״מ, ח״פ
,51-215298-4 

 והמבקשת: הדר חברה לביטוח בעי׳מ, ע״י ב־כ עו״ד
 אייל לשם ואחרים, מרח׳ יבנה 40, תל אביב 65817.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 26.10.2004 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין

 שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 ילקוט הפרסומים 5309, י״א בתמוז התשס״ד, 30.6.2004



 הודעות מאת הכונט הרשמי

י מפרק ותנאי העסקתו ו נ דעה על אסיפה למי  הו

 פח/8220
 שם וכתובת החברה: ח. אלקטרוניקה (1988) בע״מ (בפירוק),

 רח׳ בן עבי 84, תל אביב 68104.

 בית המשפט המחוזי: תל־אביב-יפו, ת׳׳א 525/1996.

 מועד כינוס האסיפה: יום די, 14.7.2004, בשעה 14.00.

 י״ט בםיון התשס״ד (8 ביוני 2004)

 יוסף זילביגר
 סגן הבונס הרשמי

דעה  הו
 פר/9955

 שם החייב, תיאורו ומענו: רוני עבדאללה, ת״ז 53567563,
 ת־ד 220, בפר כיםרא.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש״ר 454/2000.
 ביום 13.6.2004 ביטל בית משפט את החלטתו מיום
 1.4.2004 כך שצו הכינוס והכרזת החייב פושט רגל עומדים,

 על כן, בעינם.
 ב׳ בתמוז התשס״ד (21 ביוני 2004)

 לגנה בד עוז
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאת דשם השותפויות

ף ת ו ש ת מ תפו ת בשו בו ת ז ר ב ע ר ה ב ד דעה ב  הו
ד ח ם א ד א ל ל ב נ ו  מ

 מס׳ השותפות: 55-001316-5.

 שם השותפות: קרן פולרים 1 שותפות מוגבלת.

 ו. השותף: י׳ הורייזן פנד, העביר את חלקו כשותף מוגבל
 בשותפות לשרם, פודים קלנר ושות׳, ח״צ 52-005867-0,

 ופרש מן השותפות ביומ 21 בדצמבר 2003.

 2. השותף: פנד םיאמםידיםי, העביר בשלמות את חלקו,
 לשותף המוגבל שרם, פודים קלנר ושות׳ בע״מ ביום 29

 באוגוסט 2002 וביום זה פרש מן השותפות.

 ט׳ בתמוז התשס־׳ד (29 ביוני 2004)

 אלישע צידון
 רשם החברות השותפויות ושמות עסק

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

 אהוד שילוני, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

ן עו ניהול ת מ ש בקשה ל י ג ה דעה על כוונה ל  הו
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לתקנה 4 לתקנות
 האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשל״ח-1978, כי
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה
 לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. כל אדם
 הרוצה להתנגד למתן הצו יגיש לאפוטרופוס הכללי,
 במשרדו, בשד׳ פל־ימ 15א, חיפה, כתב התנגדות בשני
 עותקים הנתמך בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו

 ונימוקיו, בתוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עיזבוגות - חיפה:
 גיטלה קופרמן בת משה, ת־ז 067927368:
 חוסין חג׳אזי בן מוחמר, ת״ז 055596782;

 שלום שפילמן בן יצחק לייב, ת־ז 011431996:
 מרגרטה איצקוביץ בת אמיל, ת־ז 015688427:
 טוביה אגוטשטיין בן אברהם, ת־ז 047067915:

 סלי מדניק, האב-מנדל, ת״ז 016570558;
 לייב פרנסיס בן חלפון, ת״ז 017875451;

 שלום ברוך בן דוד, ת״ז 065228558;
 אסתר חסקינה בת אביגדור, ת־ז 008464257.

 נכסי נעדרים שזהותנו ידועה - חיפה:
 (1) מיכאל זמיטר בן איוון, יורש בעיזבון המנוח םרגיי

 גרתזבסקי, ת־ז 306352055:
 (2) רגינה ליכטר, ת״ז 012261129;

 (3) אמריק מסר:
 (4) ג׳זרג׳ םמואלס:

 (5) אני םמואלס:
 (6) גייי סמואלם:
 (7) זאב טויםטר.

 נכסי יורשים בלתי ידועים - חיפה:
 (1) יורשים בלתי ידועים בעיזבון המנוח יפים גורליק, ת־ז

.011385655 
 נכסי נעדרים שזה1תם יד1עה - נצרת:

 (1) איטה לוין:
 (2) יורשי זלמן מאירוב.

 י״ד בסיון התשס־ד (3 ביוני 2004)

 לכנח ביי־עוז
 סגן האפוטרופוס הכללי

 ילקוט הפרסומים 5509, י״א בתמוז התשס׳׳ד, 30.6.2004
 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
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