
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ד׳ בבםלו התשם״ו 5466 5 בדצמבר 2005

 עמוד

 הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

 בקשות להיבחן לפי תקנות שמאי מקרקעין 714

 היתר להעלאת מחירי לחם 715

71s הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים 

 הודעות על מיזוג חברות 716

 הודעות על פטור מאישור הסדר כובל 717

 הודעה על התנגדות למיזוג חברות 719

 הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

 שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)(הודעות ועדת

 (התיאום ודרבי ייצוג מעוניינים בפניה 720

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 723

 תיקון טעות דפוס

 עמוד

 הודעות על מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט 712

 הודעה על ביטול מינוי רשמת לפי החוק האמור 712

 מינוי שופטת נוער 712

 הסמבה לפי חוק ההסגרה 712

 אצילת סמבות לפי חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת

 אזרחותו של האסיר 712

 הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס

 המפלגות 712

 מינוי מנהלת בחירות בכפר שמריהו 713

 מינוי מנהל בחירות בנהריה 713

 מינוי סגנית למנהל הבחירות בנהריה 713



 מינוי שופטת נוער

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ו  ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו

 מטיל על השופטת דיאנה סלע, ת״ז 6337וו655, שופטת בית

 משפט מחוזי, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתה

 באותה ערכאה.

 י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005)

 (חמ 3-686)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 הסמכה

 לפי חוק ההסגרה, התשי״ד-954ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ג) לחוק ההסגרה, התשי״ד-
, אני מסמיך את פרקליט המדינה, מנהל המחלקה  954וו

 הבין-לאומית בפרקליטות המדינה והממונה על ענינים

 בין-לאומיים בפרקליטות המדינה, בסמכות הנתונה לי בסעיף
 האמור להגיש בקשת הסגרה מטעם מדינת ישראל.

 תוקפה של הסמכה זו החל ביום כ״ב בחשון התשס״ו

 (24 בנובמבר 2005).

 כ״ב בחשון התשס״ו(24 בנובמבר 2005)

 (חמ 3-3572)

 מני מזוז

 היועץ המשפטי לממשלה

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 174; התשס״א, עמי 384.

 אצילת סמכות

 לפי חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר,
 התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4וג(ג) לחוק לנשיאת עונש
, אני אוצל  מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ״ז-996וו
 לפרקליט המדינה את הסמכות הנתונה לי בסעיף האמור לצוות

 בכתב על מעצרו של נידון.

 תוקפה של אצילה זו החל ביום כ״ב בחשון התשס״ו

 (24 בנובמבר 2005).

 כ״ב בחשון התשס״ו(24 בנובמבר 2005)

 (חמ 3-3569)

 מני מזוז

 היועץ המשפטי לממשלה

 1 ס״ח התשנ״ז, עמי 6; התש״ס, עמי 36.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

 המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו
 בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וו

 (להלן - החוק), ותקנה 3 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
 התשנ״ג-993ו2 (להלן - התקנות), אני מודיע בזה כי ביום כ״ב

 בחשון התשס״ו (24 בנובמבר 2005), הוגשה לי בקשה לרישום

 בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 722.

 הודעה על מינוי רשמת

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א)  התשמ״ד-11984

 לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את דיאנה סלע,

 ת״ז 065116337, שופטת בית משפט שלום, לרשמת בית המשפט

 המחוזי נצרת, החל ביום כ״ט בתשרי התשס״ו (1 בנובמבר

.(2005 

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 64—3)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 הודעה על מינוי רשם

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  התשמ״ד-11984

 84(א) לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את חני

 הורוביץ, ת״ז 043621374, שופטת בית משפט שלום, לכהונת

 רשמת בית המשפט המחוזי בחיפה, החל ביום כ״ט בתשרי

 התשס״ו (1 בנובמבר 2005).

 כ״ח באלול התשס״ה (2 באוקטובר 2005)

 (חמ 64—3)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 הודעה על מינוי רשם

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א)  התשמ״ד-11984

 לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את עורך דין

 צוריאל לרנר, ת״ז 023913445, לרשם/ראש הוצל״פ של בתי

 משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ״א באלול התשס״ה

 (25 בספטמבר 2005).

 ט״ו באלול התשס״ה (19 בספטמבר 2005)

 (חמ 64—3)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 הודעה על ביטול מינוי רשמת

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לחוק בתי המשפט [נוסח

, ובאישור שרת המשפטים, אני מודיע  משולב], התשמ״ד-11984

 כי ביטלתי את מינויה של הרשמת רבקה בראון, ת״ז 013207543,

 החל ביום כ״ו באלול התשס״ה (30 בספטמבר 2005).

 ט״ו באלול התשס״ה (19 בספטמבר 2005)

 (חמ 64—3)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 (6) אסף טיבי, רח׳ הרב עוזיאל 129, שלומי 22832

 (7) יאיר זיגרון, מושב בורגתא

 (8) ניר רוטשטיין, רחי אורן 5, בת חפר 42842

 (9) צפריר גרנט, ת״ד 455, חניאל

 (10) חני שחם-כפיר, ת״ד 15, חניאל.

 ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי, במועד

 שיתואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות

.  המפלגות (אגרות), התשנ״ג-31993

 בהתאם לסעיף 6(א) ו־(ב) לחוק, רשאי כל אזרח ישראל

 בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן

 ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5(א) לתקנות.

 כ״ה בחשון התשס״ו(27 בנובמבר 2005)

 (חמ 2424—3)

 ירון קידר

 רשם המפלגות

 3 ק״ת התשנ״ג, עמי 730.

 מינוי מנהלת בחירות בכפר שמריהו

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות

, אני ממנה , שהעביר אלי שר הפנים2  (בחירות), התשכ״ה-965וו

 את פרח קוצירו למנהלת הבחירות לקראת הבחירות המיוחדות

 לראש המועצה המקומית כפר שמריהו, שיתקיימו ביום כ״ט

 בתשרי התשס״ו (ו בנובמבר 2005).

 בי באלול התשס״ה (6 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-1278)

 אוסקר אבורזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 מינוי מנהל בחירות בנהריה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות

, אני ממנה , שהעביר אלי שר הפנים2  (בחירות), התשכ״ה-965וו

 את חמוד סיאח למנהל הבחירות לקראת הבחירות החדשות

 לראש עיריית נהריה, שיתקיימו ביום הי בכסלו התשס״ו

 (6 בדצמבר 2005).

 לי באב התשס״ה (4 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-1278)

 אוסקר אבורזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 מינוי סגנית למנהל הבחירות בנהריה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות

, אני ממנה , שהעביר אלי שר הפנים2  (בחירות), התשכ״ה-965וו

 את אביבה ריינס לסגנית מנהל הבחירות3 לקראת הבחירות

 החדשות לראש עיריית נהריה, שיתקיימו ביום הי בכסלו

 התשס״ו (6 בדצמבר 2005).

 י״ז באלול התשס״ה (21 בספטמבר 2005)

 (חמ 3-1278)

 אוסקר אבורזק

 המנהל הכללי של משרד הפנים

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

 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 3 י״פ התשס״ו, עמי 713.
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 שמה המלא של המפלגה: קדימה.

 מטרות המפלגה הן: קידום מדינת ישראל וערכיה כמדינה

 יהודית ודמוקרטית, תוך שימת דגש על תחומי חברה, שלום

 וביטחון, כלכלה ויחסי חוץ.

 מען המפלגה: אצל משרד עורכי דין ראב״ד מגריזו בנקל ושות׳,

 ״בית אירופה״, שד׳ שאול המלך 37, ת״ד 33242, תל אביב 64928.

 עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

 (1) אריאל שרון, חוות השקמים, ד״נ חוף אשקלון

 (2) אהוד אולמרט, רח׳ כ״ט בנובמבר 19, ירושלים 92105

 (3) רוחמה אברהם, רח׳ אופיר 2, מבשרת ציון

 (4) מרינה סולודקין, רח׳ כסף 7/2, אשקלון

 (5) זאב בוים, רח׳ צמרות 4/112, הרצליה 46424

 (6) גדעון עזרא, רח׳ בארי 24, כוכב יאיר 44864

 (7) רוני בר און, רח׳ הגיתון 12, ירושלים

 (8) אברהם הירשזון, רח׳ דרזנר 39, תל אביב

 (9) אלי אפללו, רח׳ אורנים 7/7, עפולה

 (10) מאיר שטרית, רח׳ השרון 10, יבנה.

 ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי, במועד

 שיתואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות

.  המפלגות (אגרות), התשנ״ג-31993

 בהתאם לסעיף 6(א) ו־(ב) לחוק, רשאי כל אזרח ישראל

 בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן

 ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5(א) לתקנות.

 כ״ב בחשון התשס״ו(24 בנובמבר 2005)

 (חמ 3-2424)

 ירון קידר

 רשם המפלגות

 ק״ת התשנ״ג, עמי 730.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
 המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

 בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וי

 (להלן - החוק), ותקנה 3 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),

 התשנ״ג-993ו2 (להלן - התקנות), אני מודיע בזה כי ביום כ״ה

 בחשון התשס״ו(27 בנובמבר 2005), הוגשה לי בקשה לרישום

 בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

 שמה המלא של המפלגה: ציונות החדשה - מפלגת העם.

 מטרות המפלגה הן: (ו) עצמאות כלכלית ומדינית לישראל;(2)

 ביטחון ופרנסה לכל משק בית;(3) חיים בכבוד לניצולי השואה

 וצאצאיהם.

 מען המפלגה: משק 5ו, מושב חניאל 42865, טלי 09-8940434.

 עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

 (1) יחזקאל אחישחר, משק 15, חניאל 42865

 (2) יעקב כפיר, מושב חניאל

 (3) אריה יהושע, רח׳ הדקל 86, תל מונד

 (4) צבי כפיר, משק 15, מושב חניאל

 (5) חיים ביטרן, סמטת הזית 11, כפר יונה

 1 ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 190.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 722.

 ילקוט הפרסומים 5466, ד׳ בכסלו התשס״ו, 5.12.2005



 הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג—1963

 מודיעים בזה בהתאם לתקנה 7 לתקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג—11963 (להלן — התקנות), כי הבחינות בנושאים המפורטים

 בטור א׳ להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב׳ לצדן והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן כאמור בטור ג׳ לצדן:

 טור ג׳

 ב׳ בטבת התשס״ו (2 בינואר 2006)

 בחינות מוקדמות

 טור ב׳

 ט״ז בטבת התשס״ו (16 בינואר 2006)

 י״ט בטבת התשס״ו (19 בינואר 2006)

 כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006)

 כ״ו בטבת התשס״ו (26 בינואר 2006)

 א׳ בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006)

 טור א׳

 יסודות מדידה ומיפוי

 יסודות התכנון והבניה

 לוחות שומה, עריכתם

 והשימוש בהם

 יסודות הכלכלה

 יסודות הנדסת בנין והנדסה

 אזרחית

 טור ג׳

 כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006)

 בחינות סופיות חלק ראשון

 טור ב׳

 ח׳ בשבט התשס״ו (6 בפברואר 2006)

 טור א׳

 חוקים ופקודות

 כל הבחינות יחלו בשעה 10.00.

 על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת שמאי המקרקעין, ת״ד 2667,

 ירושלים או לרח׳ הלל 6, ירושלים 94581, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל.

 את הבקשה יש להגיש לפי הטופס שבתוספת השניה לתקנות בצירוף שובר תשלום אגרה מקורי בסך של 238 שקלים חדשים

 לכל בחינה מוקדמת ו־280 שקלים חדשים לכל בחינה סופית2, לזכות ח—ן 9—006416 בבנק הדואר, כשהוא חתום בחותמת בנק

 הדואר; לא יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש; ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים

 ובכפוף להמצאת אישור מתאים.

. g o v . i l / j u s t i c e :ecom1.ניתן להירשם לבחינות ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי שכתובתו 

 הודעה על מקום הבחינה תישלח לכל נבחן בליווי אישור לגשת לבחינה.

 כ״ה בחשון התשס״ו (27 בנובמבר 2005)

 (חמ 320—3)

 טנה שפניץ

 יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

 1 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 1443.

 2 ק״ת התשס״ג, עמ׳ 260.
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 היתר להעלאת מחירי לחם

 לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996

, באישור ועדת המחירים,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ג) ו־16(ה) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-11996

 אני מתירה להעלות את מחירי סוגי הלחמים שלהלן בשיעור של 6.57%, מעל מחיריהם הקובעים שנקבעו ביום ח׳ באדר התשס״ד

 (1 במרס 2004)2.

 להלן המחירים החדשים:

 המחיר לקמעונאי המחיר לצרכן

 שם המצרך משקל בגרמים לא כולל מע״מ כולל מע״מ באזור אילת

 לחם אחיד (כהה) 750 2.67 3.45 3.00

 לחם לבן 750 2.64 3.45 3.00

 חלה או מאפה שמרים 500 2.90 3.80 3.25

 לחם אחיד (כהה) פרוס 750 3.95 5.20 4.45

 לחם לבן פרוס וארוז 500 3.43 4.65 3.95

 תחילתו של היתר זה ביום כ״ט בתשרי התשס״ו(1 בנובמבר 2005).

 כ״ח בתשרי התשס״ו(31 באוקטובר 2005)

 (חמ 2722—3)

 המפקחת על המחירים

 ס״ח התשנ״ו, עמ׳ 192.

 ק״ת התשס״ד, עמ׳ 377.

 הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים

 לפי פקודת המדידות

, שנתתי רישיון לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:  אני מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות1

 תאריך מתן הרישיון

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 ח׳ בתשרי התשס״ו

 (11 באוקטובר 2005)

 מס׳ הרישיון

033150327 

 אדהם סולטאן

 עדנאן אבו צאפי מוחמד

 אבירם ינאי

 נזאר אבו עקל

 טארק עויסאת

 אוסאמה אבו ליל

 מרינה פנסקי

 כ״ד בתשרי התשס״ו(27 באוקטובר 2005)
 (חמ 257—3)

 חיים סרברו

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 צביה דורי

 השם מס׳ זהות

036361186 208 

209 

024820656 210 

029815057 211 

036439354 212 

028355691 213 

313061939 214 

715 

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 1368.
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 הודעה על מיזוג חברות

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988, אני מודיע על -

 (1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

 מסי שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 מחשבים

 מחשבים

 א.מ.ת. מחשוב בע״מ

 בר־מור מידע בע״מ

6170 

 נרות

 מגבונים לחים

 היכל נרות הגלבוע בע״מ

 ח.ח. בושמת תעשיות בע״מ

6184 

 מוצרים מפוליאוריתן

 חברת השקעות

 פלורנס וורלודווייד פיננס בע״מ

 פולירית אגודה שיתופית חקלאית בע״מ

6179 

 ביטוח

 ביטוח

 צור שמיר אחזקות בע״מ

 בנק לאומי לישראל בע״מ

 ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע״מ

6189 

 חברת השקעות

 נדל״ן

 דרבן השקעות בע״מ

 שמי-בר (ת.ח.) (1993) בע״מ

 שמי בר מקרקעין (1993) בע״מ

 שמי בר(י.א.)(1993) בע״מ

6185 

 אחסנת גרעיני תבואה

 חברת אחזקות

 ממגורות ומחסנים בע״מ

 ממגורות ומכוניות בע״מ

6190 

 (2) הסכמתי בתנאים לאישור של המיזוגים כלהלן:

 מסי שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 ביטוח

 ביטוח

 סלעית חברה להשקעות ואחזקות בע״מ

 אגם לידרים אחזקות (2001) בע״מ

6176 

 אישור זה ניתן בתנאי שלפיו כל מסמך רשמי של סוכנות, אשר הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע״מ, או גורם השולט בה,

 שולטים בה או בתיק הביטוח שהיא מנהלת, יבהיר כי הסוכנות נשלטת על ידי קבוצת הפניקס או מהווה חברת בת שלה.

 מת״ב - מערכות תקשורת בכבלים בע״מ שידורי טלוויזיה בכבלים

 תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע״מ

 ערוצי זהב ושות׳

4474 

 אישור זה מתקן את התנאי מיום 21 ביולי 2005 ולפיו יופחת סכום הערבות מ־8, 000, 000 דולר ארה״ב לסכום של 2, 000, 000

 מיליון דולר ארה״ב.

 תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות

 העבודה הרגילות.

 כ״ז בתשרי התשס״ו(31 באוקטובר 2005)

 (חמ 2156—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.
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 הודעה על מיזוג חברות

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988, אני מודיע על -

 (1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

 מסי שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 תרופות וחיסונים

 מכשור רפואי אלקטרוני

 תרופות וחיסונים

 מכונות דיאליזה

 תמיסות מזון ועירוי

 שיווק מזון

 ניאופרם בע״מ

 אלדן ציוד אלקטרוני בע״מ

 פרומדיקו בע״מ

 קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע״מ

 קיור מדיקל ייצור ושיווק (1996) בע״מ

 שקד תבל בע״מ

6188 

 מחצבות, אספלט, בטון מובא ומבנים טרומים

 מחצבות, אספלט, עבודות הנדסה לתשתית

 שפיר מבנים (1991) בע״מ

 אחים רויכמן שומרון בע״מ

 עיזבון המנוח יוסף רויכמן

 רות רויכמן

 יעקב רויכמן בע״מ

 יוסף רויכמן בע״מ

6191 

 תקשורת

 טלפונים סלולריים

 קרדן תקשורת בע״מ

 יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע״מ

6197 

 (2) הסכמתי בתנאים לאישור של המיזוגים כלהלן:

 מסי שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 צבעים וחומרים נלווים

 חומרי בניה

 טמבור בע״מ

 גבס גשר אגש״ח בע״מ

6192 

 אישור זה ניתן בתנאי שלפיו טמבור לא תקשור ולא תתנה אספקת מוצר בכל תחום שבו היא בעלת מונופולין, ברכישת חומרי

 מילוי אבקתיים, לרבות הטבה במחיר, תנאי תשלום, מועד אספקה, או כל הטבה אחרת באספקת המוצרים האמורים לעיל, ללקוח,
 לקרובו של הלקוח ולכל תאגיד בשליטת הלקוח או בשליטת קרובו.

 תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות

 העבודה הרגילות.

 י״ב בחשון התשס״ו(14 בנובמבר 2005)

 (חמ 2156—3)

 רונית קן

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988 (להלן — החוק), אני מודיע כי ביום כ״ד בתשרי

 התשס״ו(27 באוקטובר 2005) החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם

 כלהלן:

 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128; התש״ס, עמ׳ 113.
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 שמות הצדדים להסדר מהות הכבילה הנכס/השירות

 5900 ארקל מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית הסכם אי־תחרות פלדה ופלסטיק

 חקלאית בע״מ

 פקר פלדה בע״מ

 החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או

 מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 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 פטור מס׳ 5900, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,

 בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשס״ו(2 בנובמבר 2005)

 (חמ 41—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

 מס׳

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988 (להלן — החוק), אני מודיע כי ביום כ״ח באלול

 התשס״ה(2 באוקטובר 2005) החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם

 כלהלן:

 מס׳ שמות הצדדים להסדר מהות הכבילה הנכס/השירות

 שיתוף פעולה למכירת מוצרי תקשורת מוצרי תקשורת סלולרית

 סלולרית בחנויות המופעלות על ידי

 6161 סלקום ישראל בע״מ

 אמצ שיווק מוצרי חשמל בע״מ

 החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או

 מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 תוקפו של פטור זה תשע שנים מיום מתן ההחלטה או במועד פקיעת ההסכם, לפי המוקדם מביניהם.

 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 פטור מס׳ 6161, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,

 בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשס״ו(2 בנובמבר 2005)

 (חמ 41—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

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

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988 (להלן — החוק), אני מודיע כי ביום ז׳ בתשרי התשס״ו

 (10 באוקטובר 2005) החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם

 כלהלן:

 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128; התש״ס, עמ׳ 113.

 אמצ
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 מס׳ שמות הצדדים להסדר מהות הכבילה הנכס/השירות

 6103 רשת-נגה בע״מ שידור משותף של הסדרה ״היפים והאמיצים״ שידורי טלוויזיה בכבלים

 שידורי קשת בע״מ

 החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או

 מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 תוקפו של פטור זה עד ליום 31 במאי 2007.

 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 פטור מס׳ 6103, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,

 בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשס״ו (2 בנובמבר 2005)

 (חמ 41—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

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

 הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—11988 (להלן — החוק), אני מודיע כי ביום כ״ה באלול

 התשס״ה (29 בספטמבר 2005) החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם

 כלהלן:

 שמות הצדדים להסדר מהות הכבילה הנכס/השירות

 מוצרי פלסטיקה

 הנדסית

 6086 ישראל מנדלסדון הספקה טכנית והנדסית קמ״ן(2005) בע״מ הסכם אי-תחרות

 א.אלכסנדרוביץ פלסטיקה הנדסית וגומי בע״מ

 יוסף אלכסנדרוביץ

 אבנר כהן

 החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או

 מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 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 פטור מס׳ 6086, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים,

 בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשס״ו (2 בנובמבר 2005)

 (חמ 41—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

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

 הודעה על התנגדות למיזוג חברות

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח—1988

, אני מודיע על התנגדותי לאישור המיזוג בין החברות  בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-11988

 שלהלן:

 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.

 מס׳
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 שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע״מ דלק ומוצריו

 סונול ישראל בע״מ דלק ומוצריו

 נימוקי החלטת ההתנגדות מפורטים בתיק לעיון הציבור.

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות

 העבודה הרגילות.

 ל׳ בתשרי התשס״ו (2 בנובמבר 2005)

 (חמ 2156—3)

 דרור שטרום

 הממונה על הגבלים עסקיים

 מסי

6167 

 הודעה למעוניינים והזמנתם

 לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה), התשכ״ד-1964

(הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)  בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)

, אני מודיע כי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת, במשרד הבינוי והשיכון קרית  התשכ״ד-11964

 הממשלה, מזרח ירושלים, בנין ג׳, חדר ישיבות אצל האדריכל הראשי, ביום חמישי, כ״א בכסלו התשס״ו (22 בדצמבר 2005) בין

 השעות 9:00 ו־11:00.

 המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן:

 (1) משתכנים בבנין שנכלל בתכנית - על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש, המייצג את המספר הגדול

 של המשתכנים באותו בנין, הרוצים להשמיע את טענותיהם;

 (2) מעוניינים אחרים - אישית, או על ידי בא כוח, שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש.

 הודעות לוועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים, משרד הבינוי והשיכון, קרית הממשלה, בנין ג׳, מזרח ירושלים.

 תוספת

 מס׳ חלקות

 המקום השכונה התכנית גושים בשלמות חלקי חלקות יזם התכנית

 באר שבע שכונה א׳ (4,6)4/01/7 38025 ,27-25,21,18,17,12 167 חברת עמידר
 36, 37, 44, 45, 50, 51, תל אביב

,74-72 ,67-64 ,60-57 

,94 ,91 ,90 ,86 ,80 ,78 ,77 
,107- 105 ,101-98 ,96 

,120-115 ,113 ,112 

,128-126 ,123-121 
142- ,136 ,133 ,131-130 

,156-150 ,148-146 ,139 
,177-175 ,165 ,164 

187 ,182 

 יחידת באר שבע נחל עשן 4/34/3 100215/1 14

 שיכונים

 ציבוריים

 תל אביב

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1671.
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 חלקי חלקות יזם התכנית

 חלקות

 המקום השכונה מס׳ התכנית גושים בשלמות

 יחידת שיכונים

 ציבוריים תל אביב

 באר שבע נחל בקע 4/07/4 100179 1

 יחידת שיכונים

 ציבוריים תל אביב

5-3 

5 

38053 

38054 

 באר שבע נחל בקע 4/07/5

 יחידת שיכונים

 ציבוריים תל אביב

205 

14 

38006 

38138 

 באר שבע נוה זאב 4/09/3

 מרכז רישום עירוני -

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

67 

90 ,81 ,67 ,66 

19601 

19608 

 כאבול 1/504/1

 מרכז רישום עירוני -

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

101 

103 

 סאגור 2/525/1 19181 12, 77, 100

 מרכז רישום עירוני -

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

,14-10 ,6 ,4 

72 ,65 ,64 

 כמון (2) 2/1201/3 19735

 מרכז רישום עירוני -

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

 ירכא 2/502/2 18899 17, 18

 מרכז רישום עירוני -

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

 בצרה הרחבת מושב 63/389/1 7659 67, 70

 חברת שיכון עובדים

 תל אביב

 פתח תקוה 3/33/42 6405 93

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 עכו צפון דבורה 2/50/27 18107 9, 113, 122

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

237 ,69 ,68 ,109-97 ,67-41 

,116 ,113 ,112 

174 ,120 ,117 

 עכו צפון דבורה 2/50/28 18103

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

,32 ,29 ,28 ,25 

285 ,37 ,36 ,33 

,35 ,34 ,31 ,30 

286 ,179 ,38 

116 

18103 

18104 

 עכו צפון דבורה 2/50/29

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

,10 ,7 ,6 ,3 ,2 

287 ,178 ,11 

7 

13 ,12 ,9 ,8 ,5 ,4 

47 ,44 

18103 

18056 

 עכו צפון דבורה 2/50/30

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 קרית אונו 3/43/23 6490 244, 246, 247

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

214, 11, 10 

240, 208 

6550 

6551 

 רמת השרון 3/30/29

 באר יעקב 3/58/13 3832 134 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב
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 חלקות

 המקום השכונה מס׳ התכנית גושים בשלמות חלקי חלקות יזם התכנית

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות ב. מואצת 4/13/16 100279/1 1

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות נוה נוי 4/13/17 100279/1 1

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות נווה נוי 4/13/18 100279/1 1

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות נווה נוי 4/13/19 100279/1 1

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות נווה נוי 4/13/20 100279/1 1

 יחידת שיכונים

 ציבורים משרד הבינוי

 והשיכון תל אביב

 נתיבות נווה נוי 4/13/21 100279/1 1

 מרכז לרישום עירוני

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

1 

1 

100012/1 

100012/4 

100012/5 

40 ,0003 

 חורה 4/30/4

 מרכז לרישום עירוני

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

1 

1 

100012/1 

100012/3 

 חורה 4/30/6

 מרכז לרישום עירוני

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

 מנחת גרעין 5/68/5 30455 16 1

 הכפר

 ירושלים

 מרכז לרישום עירוני

 מינהל מקרקעי ישראל

 תל אביב

7 

12 ,10 ,8 ,3 ,2 

17580 

17579 

 אלון הגליל 62/1182/1

 מחוז חיפה

 משרד הבינוי והשיכון

152 ,134 ,56 ,55 

159 ,88 ,65 

,90 ,59 ,58 ,57 

132 

,87-82 ,75 

,123 ,121 ,119 

,129 ,126 ,125 

,165 ,133 ,131 

170 ,167 

4 ,3 ,2 

10713 

10714 

10678 

 טירת שטח הכפר 2/20/21

 הכרמל

 לוד מרכז עירוני 2 3/56/33 3961 34 חברת לורם

 43, 44, 57, 90, חברת לורם

113 ,93 

,92 ,45 ,40 ,26 

,114 ,110-108 

 לוד מרכז עירוני 3 3/56/35 3962

120 ,118 ,115 

 כ״ח בתשרי התשס״ו (31 באוקטובר 2005)

 (חמ 287—3) קרלוס דרינברג

 יושב ראש הוועדה
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 הודעות בדבר רכישת קרקעות לערכי ציבור

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-11965, ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית מסי

 מד/6/3/א שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5162, התשס״ג, עמי 1659, ובהתאם לתכנית מסי מד/במ/6, שהודעה

 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4644, התשנ״ח, עמי 3565 (להלן - התכניות), מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מודיעין (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי המקרקעין

 המתוארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמי 807, ובילקוט

 הפרסומים 4944, התשס״א, עמי 916, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מודיעין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 רישום חדש
 מסי מגרש חלקה (חלקה ארעית שטח החלקה

 ע״פ תב״ע ארעית קודמת) חלקה סופית בדונם ייעוד

 צ 20 8 48 3.396 שב״צ

 צ 21 9 49 10.466 שב״צ

 פ1 10 [18] 50 56.837 שצ״פ

 פ 51 11 51 0.517 שצ״פ

 פ 52 12 52 0.484 שצ״פ

 פ 53 13 53 0.388 שצ״פ

 פ 24 14 54 18.386 שצ״פ

 15 55 28.267 י־י־ר

 16 56 15.552 י־י־ר

4.615 57 17 

 פ 64 22 22 0.656 שצ״פ

4 23 23 13.233 שצ״פ  פ

 פ 45 24 24 0.759 שצ״פ

 פ 46 25 25 0.820 שצ״פ

 צ14 26 [18] 26 12.940 שב״צ

 צ13 27 [17] 27 4.623 שב״צ

 צ11 29 [16] 29 3.271 שב״צ

 פ12 30 [21] 30 1.824 שצ״פ

 31 [31] 31 0.797 שצ״פ

 פ11 32 32 0.905 שצ״פ

9 33 33 2.892 שב״צ  צ

 פ 63 34 34 0.612 שצ״פ

 פ 36 35 35 0.357 שצ״פ

 פ 35 36 36 0.612 שצ״פ

 פ 65 37 37 0.560 שצ״פ

 פ 34 38 38 1.151 שצ״פ

 פ 55 39 39 0.853 שצ״פ

 פ 50 41 41 0.400 שצ״פ

 פ 49 42 42 0.840 שצ״פ

 פ1 43 [22] 43 23.161 שצ״פ

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1934, תוסי 1, עמי 32.

5816 
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 רישום חדש

 ה סופית שטח החלקה בדונם ייעוד

5.180 44 
4.956 45 

 46 1.648 דרך משולבת
 47 3.792 דרר

 48 2.781 דרר משולבת
 49 3.089 דרר משולבת

 50 9.724 דרר
 51 0.944 דרר
 52 0.903 דרר

 53 1.666 דרר משולבת
 56 1.995 דרר משולבת

 58 1.451 שב״צ
 18 5.497 שב״צ

 19 7.860 שב״צ

 20 1.954 שב״צ
 21 0.695 שצ״פ

 22 0.709 שצ״פ
 23 2.866 שצ״פ
 24 0.725 שצ״פ
 25 0.696 שצ״פ
 26 0.894 שצ״פ
 27 27.040 שצ״פ
 28 0.416 שצ״פ

 29 19.952 שצ״פ
 30 0.725 שצ״פ

 31 3.358 שב״צ מעורב
 32 11.403 דרר
 33 6.529 דרר
 34 4.723 דרר
 35 15.073 דרר

 20 6.289 שצ״פ
 21 17.137 שצ״פ
 22 2.720 שצ״פ
 23 11.126 שצ״פ
 24 3.907 שצ״פ
 25 0.725 שצ״פ

 26 0.880 שצ״פ
 27 0.672 שצ״פ
 28 3.532 שצ״פ
 30 1.945 שב״צ
 31 2.181 שב״צ
 32 1.366 שב״צ
 33 3.157 שב״צ

 34 1.627 דרר משולבת
 35 0.705 שצ״פ

 36 4.191 דרר משולבת
 37 1.222 דרר משולבת
 38 1.667 דרר משולבת

 39 21.489 דרר
 40 6.098 דרר

 41 5.122 דרר
 42 2.980 דרר

 מס׳ מגרש (חלקה ארעית

 גוש ע״פ תב״ע חלקה ארעית קודמת)

[37] 44 5816 

[24] 45 
[25] 46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
 צ 29 58
 5817 צ 17 18

 צ 18 19

 צ 28 20
 פ 61 21

 פ 62 22
 פ 6 23
 פ 66 24
 פ 67 25
 פ 40 26
 פ 5 27
 פ 54 28

 פ 30 29
 פ 60 30
 צפ 27 31
32 
33 
34 
35 

5 פ 21 20 [20] 8 1 8 

 פ10 21 [19]
 פ22 22 [18]
 פ 19 23 [14]

 פ 9 24
 פ 69 25

 פ 56 26
 פ 57 27
 פ 27 28
 צ 30 30
 צ 15 31
 צ31 32

 צ12 33 [21]
[27] 34 
[26] 35 
[23] 36 
[28] 37 
[30] 38 

39 
40 
41 
42 
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 רישום חדש
 מסי מגרש (חלקה ארעית שטח החלקה

 גוש ע״פ תב״ע חלקה ארעית קודמת) חלקה סופית בדונם ייעוד

 5819 צ10 20 20 2.937 שב״צ

 צ25 21 21 0.376;1 שב״צ
 צ26 22 22 6.369 שב״צ
 פ7 23 23 1.118 שצ״פ
 פ8 24 24 1.464 שצ״פ
 פ28 25 25 12.848 שצ״פ
 פ29 26 26 24.009 שצ״פ
 פ33 27 27 11.549 שצ״פ
 פ37 28 28 0.358 שצ״פ
 פ38 29 29 0.562 שצ״פ
 פ39 30 30 0.746 שצ״פ
 פ41 31 31 1.603 שצ״פ
 פ42 32 32 0.654 שצ״פ
 פ43 33 33 0.734 שצ״פ
 פ44 34 34 0.954 שצ״פ

 פ58 35 35 2.596 שצ״פ
 פ59 36 36 2.095 שצ״פ
 פ68 37 37 0.696 שצ״פ

 38 38 2.793 דרך משולבת
 39 39 3.306 דרך משולבת

ך ר  40 40 7.887 ד
 41 41 9.648 דרך
 42 42 4.623 דרך

 43 43 16.683 דרך

 44 44 8.274 דרך

 5820 פ 19 9 [1] 9 38.604 שצ״פ

 פ 27 10 10 9.174 שצ״פ

 פ 32 11 11 17.855 שצ״פ
 12 12 7.097 דרך

 13 13 6.878 דרך

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ט בתשרי התשס״ו (1 בנובמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 משה ספקטור

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מודיעין

 תיקון טעות דפוס

ל החלטות האקדמיה בענייני דקדוק ומינוח, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4 להודעה ע ־  מובא בזה נוסח סעיפים 3,2 ו

 5447, התשס״ו, עמ׳ 76, בשל שיבושי הדפסה שנפלו בהם.

 2. תיקון ליהחלטות בדקדוק של האקדמיה ללשון העברית׳, התשנ״ד

 (י״פ 4195, התשנ״ד)

 א. תוספת לסעיף 1.5

 השם רקיק נוסף לרשימת החריגים למשקל פעיל. [רעד]

 ב. תוספת לסעיף 1.8

 נוספה המילה טהרה וההערה: לצד טהרה יש הצורה טהרה, ולצד ?!הרות - קזדזרות. [רעד]
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 ג. תוספת לסעיף 4.3 (ב)

 הפועל השיר הוצא מרשימת הפעלים בגזרת פ״נ בבניין הפעיל שהבלעת הנו״ן בהם הכרח. [רעג]

 ד. ניסוח חדש של סעיף 10 (ב)

ת אליו איננו מחוברי או ע ג ה  דרך המלך לפתיחת משפט זיקה היא במילת הזיקה(ש או אשר). למשל: ׳המספר ש

 ׳המספר שאליו הגעת איננו מחוברי. [רעד]

 3. השלמה ליהחלטות בדקדוק ובמינוח של האקדמיה ללשון העברית׳, התשנ״ז-התש״ס

 (י״פ 4962, התשס״א)

 השלמה לסעיף 4.5 (ב)

 : אילתה(חיריק מלא ותי״ו רפה). [רעד]

 4. החלטות שונות

, ישנו, ישנה מותרות הצורות שן, עיני, שנו, שנה. [רעג]  א. לצד צורות הציווי ישן, ישני,

 :המי :המיות (ולא כמובא במילונים בהמי, בהמות,

 .המיות). [רעד]

 ג. שמות התואר הלועזיים המסתיימים ב־[11] - מומלץ לכתבם טי, כגון דרמטי, סיסטמטי. [רעה]

 ד. מילים בשימוש כללי [ישיבה רעג]

open air museum - מוזאון קטור 

newsletter - אגרת מידע 

(lamination) עטוי - למינציה 

encapsulation - עטוף 

benchmarking - מדוד 

bench-mark - נקדת מדוד 

low-technology - טכנולוגיה פשוטה 

shampoo ,חפיף - שמפו . 

 (חמ 3-980)
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