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 מינוי שופט נועד

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

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

 אני מטיל על רשם בית משפט המחוזי בתל אביב, השופט דוד

 גלדשטיין, ת״ז 696276ו5, לשמש שופט נוער עד יום יי בטבת

 התשס״ז(ו3 בדצמבר 2006).

 כ״ב בניסן התשס״ו (20 באפריל 2006)

 (חמ 3-686)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 קביעת מועד חדש לבחידות המיוחדות לדאש

 המועצה המקומית אבו סנאן

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-975ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א(ב)(1) לחוק הרשויות

 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

, והואיל וביום ה׳ בניסן התשס״ו (3 באפריל 2006) קבע  975וו

 בית המשפט העליון, בבג״צ 2658/06, 4/06ו27 כי הבחירות

 המיוחדות לראש המועצה המקומית אבו סנאן2 יידחו וכי עלי

 לקבוע מועד חדש לבחירות בהתחשב בהוראות הקבועות בדין,

 אני קובע בזה כי הבחירות המיוחדות לראש המועצה המקומית

 אבו סנאן יתקיימו ביום כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006).

 י״א בניסן התשס״ו (9 באפריל 2006)

 (חמ 3-709)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה

 וממלא מקום שר הפנים

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211; התשס״ג, עמי 553.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 2089.

 קביעת מועד לבחידות מיוחדות לדאש הדשות

 במועצה המקומית דאמה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו

 וכהונתם), התשל״ה-975ו

 בעקבות התפטרותו של ראש המועצה המקומית ראמה

 ובהתאם להוראת סעיף 24א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת

, אני קובע כי ו  ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-975ו

 הבחירות המיוחדות לראש הרשות במועצה המקומית ראמה

 יתקיימו ביום גי בסיון התשס״ו (30 במאי 2006).

 י״א בניסן התשס״ו (9 באפריל 2006)

 (חמ 3-709)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה

 וממלא מקום שר הפנים

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211; התשס״ג, עמי 553.

 הודעה על קביעת דאש ממשלה בפועל

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-ו200

, ו  בהתאם לסעיף 10(ב)(9) לחוק הממשלה, התשס״א-ו200

 מודיעים בזה, כי לאחר חלוף תקופת מאה הימים שבהם

 נבצר מראש הממשלה אריאל שרון2 למלא את תפקידו, קבעה

, כי 3  הממשלה, בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק-יסוד: הממשלה

 ממלא מקום ראש הממשלה השר אהוד אולמרט4 יכהן כראש

 הממשלה בפועל עד שתיכון ממשלה חדשה.

 תוקף הקביעה החל ביום ט״ז בניסן התשס״ו (4ו באפריל

.(2006 

 י״ח בניסן התשס״ו (16 באפריל 2006)

 (חמ ו3-328)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 1854.

 3 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 4 י״פ התשס״ו, עמי 1158.

 מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח

, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ו  משולב], התשמ״ד-984ו

 אני ממנה את אליהו צי בן-זמרה, ת״ז 4349437, שופט בקצבה

 של בית משפט מחוזי, למלא תפקיד של שופט בית משפט

 לענינים מקומיים.

 תוקף המינוי מיום הי בסיון התשס״ו (ו ביוני 2006) עד יום

 בי באייר התשס״ז (20 באפריל 2007).

 חי בניסן התשס״ו (6 באפריל 2006)

 (חמ 653ו-3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי יושבת דאש הוועדה המייעצת למינוי

 חוקדי ילדים

 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-955ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ג)(ו) לחוק לתיקון דיני הראיות

 (הגנת ילדים), התשט״ו-955וו (להלן - החוק), ובהתאם לסעיף

 3(ד) לחוק, אני ממנה את השופטת גלית מור ויגוצקי ליושבת

 ראש הוועדה המייעצת למינוי חוקרי ילדים לפי החוק.

 תוקף המינוי לשנה אחת.

 י״ג בניסן התשס״ו (11 באפריל 2006)

 (חמ ו3-40)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.
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 ט. ״תקרת השכר״ - תקרת השכר היא השכר המבוטח

 המרבי שממנו ניתן לשלם דמי גמולים לקרן פנסיה

 חדשה מסובסדת ושיעורה הנוכחי הוא פעמיים

 השכר הממוצע במשק (להלן - התקרה), לגבי יתרת

 השכר לא תיקבע תקרה;

 י. ״קופת ביטוח״ - כמובנו של מושג זה בפקודת מס

 הכנסה, בתכנית לביטוח מנהלים ובהתאם להוראות

 צו זה;

 יא. ״תקנות מס הכנסה״ - תקנות מס הכנסה (כללים

 לאישור וניהול קופת גמל), התשכ״ד-964ו, כפי

 שיהיו בתוקף מזמן לזמן;

 יב. ״הממונה״ - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 במשרד האוצר.

 3. חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

 עובדים יהיו מבוטחים בביטוח פנסיוני בהתאם לצו זה.

 4. תחולה

 הצו יחול על עובדים אשר אינם זכאים להיות מבוטחים

 כעמיתים ותיקים בקרן פנסיה ותיקה, ולמעט:

 א. (ו) מי שבמועד הקובע יש לו הסדר הכולל גם ביטוח

 זיקנה, נכות ושאירים בקופת ביטוח המבוסס על

 תשלום כספי התגמולים ופיצויי הפיטורים שלא

8ו ובנוסף תשלום המעביד במקרה  תיפחת מ-%/

 של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת

 75% מהשכר ובלבד שתשלום המעביד לא יעלה

 על 2.5% מהשכר.

 (2) מי שיש לו במועד הקובע חוזה עבודה הכולל

 תשלומים לקופות גמל לתגמולים ולפיצויים

 והוא חבר בקופת גמל.

 (3) עובד כאמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(2) בסעיף זה

 לעיל יוכל לדרוש ממעסיקו, בכתב, להחיל עליו

 הוראות צו זה.

 ב. עובד שיתקבל לעבודה במפעל שבו יש, במועד

 הקובע, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר לביטוח

 זיקנה, נכות ושאירים המבוסס על תשלום כספי

8ו  התגמולים ופיצויי פיטורים (שלא תפחת מ-%/

 ונוסף על התשלומים להבטחת אבדן כושר עבודה

 כאמור בסעיף 4א(ו) לעיל) (להלן - ההסכם האחר)

 ובלבד שההסכם האחר חל על העובד.

 ג. עובדים החברים במועד הקובע בקרן פנסיה וכן עובדים

 אשר בהתאם להסכמים הקיבוציים או ההסדרים

 קיבוציים הקיימים במפעל חייבים להיות מבוטחים

 בקרן פנסיה, המאושרת על ידי משרד האוצר והכל

 במועד הקובע, בהתאם לשיעורי התשלומים הנהוגים

 במפעל ואשר מועברים לאותה קרן.

 ד. עובדים אשר חל עליהם האמור בסעיף קטן גי לעיל,

 אך אינם מבוטחים בפועל בקרן פנסיה יחולו עליהם

 הוראות צו זה.

ה י ש ע ת ה בענף ה ב ח ד  צו ה

 מסגדת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-957ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,

, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות  התשי״ז-957וו

 ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום י״א באב התשס״ה

 (6ו באוגוסט 2005) בין התאחדות התעשיינים בישראל לבין

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי

 ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7035/2005, וכי

 ההוראות המורחבות כמפורט בתוספת לצו יחולו על כל

 העובדים והמעבידים בענפי התעשיה בישראל, למעט:

 (ו) מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם

 חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו

 הרחבה והם מקיימים אותה;

 (2) עובדים כאמור בסעיף 4 להוראות המורחבות בתוספת

 להלן.

 תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 מספר הסעיף

 בהסכם

 2. הגדדות

 א. ״המועד הקובע״ - המועד הקובע הוא יום כניסתו

 לתוקף של צו זה;

 ב. ״השכר הממוצע במשק״ - השכר הממוצע במשק

 כמוגדר בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

2 (להלן - חוק הביטוח הלאומי).  התשנ״ה-995ו

 ג. ״חוק פיצויי פיטורים ו/או החוק״ - חוק פיצויי

;  פיטורים, התשכ״ג-963ו3

 ד. ״קרן פנסיה חדשה״ - קרן פנסיה חדשה היא קרן

 פנסיה שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון,

 ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישור כקופת גמל

 לקצבה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול

, לאחר יום כ״ט בטבת  קופות גמל), התשכ״ד-964ו4

 התשנ״ה (ו בינואר 995ו);

 ה. ״קרן פנסיה ותיקה״ - קרן פנסיה ותיקה היא קופת

 גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה

 לפני יום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 995ו);

 ו. ״קרן פנסיה כללית״ - קרן פנסיה חדשה שאינה זכאית

 לאיגרות חוב מיועדות;

 ז. ״קרן פנסיה״ - קרן פנסיה חדשה, קרן פנסיה ותיקה,

 קרן פנסיה כללית - הכל לפי הענין;

 ח. ״קופת גמל״ - קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47(א)2

; 5  לפקודת מס הכנסה

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 63.

 2 ס״ח התשנ״ה, עמי 210.

 3 ס״ח התשכ״ג, עמי 136.

 4 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 2.3 ככל שנקבעה מראש נכות מלאה זמנית,

 לתקופה בת 24 חודשים או יותר, תחול

 חובת פרישה של העובד בתום 24 חודשים

 ממועד קביעת הנכות המלאה הזמנית.

 2.4 במקרים כאמור בסעיפים ו.2, 2.2 ו-2.3

 העובד הפורש יהיה זכאי לתנאי פרישה

 לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל

 במועד פרישתו כאמור לעיל.

 3. בוטלה הנכות המלאה על ידי הקרן, וזאת עד

 תום שלוש שנים ממועד יציאת העובד לפנסיית

 נכות מלאה, יהיה זכאי העובד לתנאי פרישה לפי

 ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל במועד

 ביטול הנכות המלאה כאמור. לבקשת העובד,

 תוכל הנהלת המפעל, בהתאם לשיקול דעתה,

 לבחון אפשרות לשבצו בעבודתו הקודמת ו/או

 בעבודה מתאימה אחרת, על פי אופי העבודה

 ותהליכי הייצור. הציעה הנהלת המפעל לעובד

 לחזור לאותה עבודה בה עבד העובד עובר

 ליציאתו לפנסיית נכות, באותם תנאי העסקה,

 תנאי שכר, תנאי עבודה ומקום עבודה, ובאישור

 הרופא התעסוקתי (להלן - עבודתו הקודמת),

 יחזור העובד לעבודתו הקודמת כאמור. סירב

 העובד לחזור לעבודתו הקודמת, יהיה זכאי רק

 לתנאי הפרישה שקיבל או היה זכאי לקבל בעת

 יציאתו לפנסיית נכות והוא לא יהיה זכאי לתנאי

 הפרישה לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים

 במפעל כאמור בסעיף זה לעיל.

 4. במקרה של נכות חלקית, הן זמנית והן קבועה, לפי

 תקנות הקרן שבה מבוטח העובד, כאשר לא ניתן

 לשבץ את העובד בעבודתו הקודמת, ולא נמצאה

 לו עבודה מתאימה אחרת, במפעל, על פי אופי

 העבודה ותהליכי הייצור, פרישתו מהעבודה

 תיעשה לפי ההסדרים הקיימים המוסכמים

 במפעל באותה עת.

 5. היוזמה לקביעת נכות ולפרישה מטעמי נכות

 תוכל להינקט על ידי ההנהלה ו/או העובד ו/או

 נציגות העובדים. על העובד חלה החובה להופיע

 לפני הוועדה הרפואית וועדת הערעורים,

 בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

 8. היקף חובת הביטוח הפנסיוני

 א. בהמשך לאמור בסעיף 3 לעיל, הביטוח הפנסיוני

 ייעשה בקרן פנסיה חדשה, בכפוף לכללים בצו זה.

נו  ב. ביטוח השכר המבוטח, כמובנו בסעיף 0ו להלן, שאי

 עולה על התקרה, ייעשה בקרן פנסיה חדשה.

 ג. (ו) על אף האמור בסעיפים קטנים א ו-ב לעיל, עובד,

 ששכרו המבוטח כאמור בסעיף בי לעיל, עולה

 על 80% מהשכר הממוצע במשק, יוכל בהתאם

 לשיקול דעתו ולפי בחירתו, שתיעשה על ידי

 הודעה בכתב למעסיק, לבקש מהמעסיק לבטח

וה  בקרן הפנסיה החדשה רק שכר מבוטח ששו

 ל-80% השכר הממוצע במשק, או יותר בכפוף

 לתקרה.

 ה. מי שהגיע לגיל הפרישה, ופרש מעבודה.

 ו. בעל שליטה כמובנו של מושג זה בסעיף 3(ט)(ו)(ג)

 לפקודת מס הכנסה, אשר בינו ובין החברה (המפעל)

 קיימת התקשרות של עובד ומעביד (להלן - בעל

 שליטה שכיר).

 ז. על עובד שלא מבוטח לפי פרק י״א לחוק הביטוח

 הלאומי יחולו הוראות נספח 3 לצו זה.

 ח. (ו) עובד/ת בגיל 55 ומעלה אשר במועד הקובע

 אינו מבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח (להלן

- עובד מבוגר) יהיה רשאי להצטרף לפי בחירתו,

 באמצעות בקשה שתופנה למעסיקו בכתב,

 לקופת ביטוח או לקופת גמל במקום ההסדר

 הפנסיוני המקיף וזאת עד הגיעו לגיל הפרישה.

 התשלומים לקופת הביטוח או לקופת הגמל

 יהיו בהתאם למפורט בסעיף 2וג ו-2וד להלן,

 בהתאמה.

 (2) על עובד מבוגר כהגדרתו לעיל יחולו כל סעיפי

 המשנה של סעיף 4 (אי עד וי) לעיל בצו זה

 בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 (3) לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור

 בסעיף (ו) לסעיף קטן זה יחול עליו צו זה.

 ט. עובדים שטרם מלאו להם 8ו שנים או עובד חדש מעל

 גיל פרישה. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע

 העובד לגיל 8ו יחולו עליו הוראות צו זה.

 5. זכויות העובדים לפנסיית זיקנה, נכות ושאידים

 זכויות העובד לפנסיית זיקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה

 ובקופת הביטוח יהיו בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, שבה

 מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות

 הממונה ולפי הוראות צו זה.

 6. פדישה מהעבודה

 א. חובת פדישה

 פרישה מהעבודה תהיה בגיל הפרישה בהתאם לחוק

, כפי שיהיה מזמן לזמן.  גיל פרישה, התשס״ד-62004

 ב. פדישה מהעבודה במקדה של נכות

 ו. תחול חובת פרישה של העובד במקרה של נכות

 מלאה (לא זמנית) כפי שנקבעה לפי תקנון הקרן.

 2. ו.2 נקבעה נכות מלאה זמנית לעובד לתקופה

 בת 2ו חודשים (להלן - התקופה הראשונה),

 והיא הוארכה לתקופה נוספת של 2ו

 חודשים לפחות, תחול חובת פרישה בתום

 התקופה הראשונה.

 2.2 הוארכה התקופה הראשונה לתקופה

 נוספת הקצרה מ-2ו חודשים (להלן -

 התקופה השניה), לא תחול חובת פרישה

 בתום התקופה הראשונה כאמור בסעיף קטן

 ו.2 לעיל. הוארכה התקופה השניה בתקופה

 נוספת (להלן - התקופה השלישית),

 המצטברת לתקופה רצופה בת 24 חודשים

 ומעלה, תחול חובת פרישה מיד בתום

 התקופה השניה.

 6 ס״ח התשס״ד, עמי 46.
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 העובד בקרן שנבחרה כאמור בסעיף משנה

 א(ו) לעיל וזאת מיום קבלת העובד לעבודה

 במפעל.

 (3) הנהלת המפעל תודיע לקרן שאליה היא

 מתכוונת לצרף את העובד, סמוך ככל האפשר

 לאחר קבלתו לעבודה, ולא יאוחר מתום 30 ימים

 מתחילת עבודתו במפעל.

 ג. עובד חדש שיש לו ביטוח קודם

 עובד חדש שהיה מבוטח בקרן פנסיה אחרת מזו

 הנהוגה במפעל או בקופת ביטוח כאמור בסעיף 4א(ו)

 לעיל, טרם תחילת עבודתו במפעל, ויציג אישור על

 כך, בתוך 30 ימים מיום תחילת עבודתו למפעל,

 יהיה רשאי להמשיך להיות חבר באותה קרן פנסיה

 או קופת ביטוח. לא הגיש אישור כאמור, יבוטח לפי

 האמור בסעיף קטן ב לעיל בסעיף זה.

 ד. אופציית ביטוח בקופת ביטוח או בקדן פנסיה או

 במשולב ביניהם

 עובדים כמפורט להלן יהיו זכאים לפנות למעסיק,

 אשר יבטח את שכרם בקופת ביטוח כאמור בנספח ו

 להסכם זה או בקרן פנסיה או בקופות גמל לתגמולים

 ולפיצויים או באופן משולב ביניהם:

 (ו) עובדים המועסקים בענפים המצוינים בסעיף א

 לנספח 2 לצו זה;

 (2) מנהלים ועובדים בכירים המצוינים בסעיף ב

 לנספח 2 לצו זה;

 (3) עובדים המועסקים במפעלים שלא מתקיים

 בהם, לגבי צד ב, האמור בסעיף 3 לחוק הסכמים

 קיבוציים, התשי״ז-957ו.

 ה. לא מומשה האפשרות, כאמור בסעיף ד לעיל, עד יום

 כניסתו לתוקף של הצו או עד 24 ימים מתום חודש

 העבודה הראשון של העובד במפעל, המאוחר מבין

 השניים, יחולו הוראות הצו. בלי לגרוע מהוראות כל

 דין, עובדים המצוינים בסעיף ד לעיל יהיו רשאים

 לעבור, בהמשך עבודתם, לביטוח כאמור בסעיף ד

 של סעיף זה לעיל בתדירות שאינה עולה על פעם

 בשנתיים בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים

 מראש, לפחות.

 ו. אין באמור בצו זה כדי לגרוע מזכות עובד לעבור

 מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת לאחר תחילת

 ביטוחו, מכוח כל דין.

 0ו. השכד המבוטח לצודך תשלומי העובד והמעביד - פידושו:

 א. השכר המשולב לרבות תוספת מחלקתית ו/או

 מקצועית המהווה חלק מהשכר הרגיל המשתלם

 לעובד.

 ב. נוסף על רכיבי השכר הנ״ל יובאו בחשבון:

 (ו) הממוצע החודשי של שכר העידוד (פרמיות

 מדודות) ובלבד שפרמיה יומית כנ״ל העולה על

 30% של השכר לא תובא בחשבון.

 (2) הממוצע החודשי של שכר עידוד בעד תפוקה

 שאיננו מבוסס על נורמות ייצור שנקבעו על פי

 שיטת הנדסת ייצור (פרמיה לא מדודה) ובלבד

 שהתשלום היומי הנ״ל העולה על 30% של

 השכר הרגיל לא יובא בחשבון.
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 (2) יתרת השכר המבוטח (כאמור בסעיף ו קטן
 בסעיף זה) עד התקרה, תבוטח על ידי המעסיק
 בקופת ביטוח כאמור בנספח ו לצו זה או בקרן

 פנסיה כללית.

 (3) ככל שלא הודיע העובד על בחירה כאמור
 לעיל, יבטח המעסיק את השכר שאינו עולה על

 התקרה, כאמור לעיל, בקרן פנסיה חדשה.

 ד. ביטוח השכר המבוטח, כמובנו בסעיף 0ו להלן,
 העולה על התקרה, ייעשה בקרן פנסיה כללית.
 עובדים ששכרם, כמובנו בסעיף 0ו להלן, עולה על
 התקרה, יוכלו לבקש בכתב מהמעסיק לבטח את
 השכר שמעל התקרה באחד מהמסלולים האלה או

 בשילוב ביניהם:

 (ו) קרן פנסיה כללית;

 (2) קופת ביטוח;

 (3) קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית
 לפיצויים;

 ככל שלא הודיע העובד על בחירה כאמור לעיל, יבטח
 המעסיק את השכר שמעל התקרה, כאמור לעיל, בקרן

 פנסיה כללית.

 ה. בלי לגרוע מהוראות כל דין, הבחירה על ידי העובד,
 כאמור בסעיפים קטנים ג ו-ד לעיל, תוכל להיעשות
 באותו מפעל בתדירות שאינה עולה על פעם
 בשנתיים, בהודעה מוקדמת בכתב של חודשיים

 מראש לפחות.

 9. אופן ההצטדפות לקדן הפנסיה*

 א. בחידת קדן הפנסיה

 העובדים יבוטחו בקרן פנסיה חדשה בכפוף לנאמר
 בצו זה וכמפורט להלן:

 ו. במפעלים שבהם מבוטחים עובדים בקרן פנסיה
 יבוטחו העובדים החדשים בקרן הפנסיה אשר
 תסוכם בין הנהלת המפעל ונציגות העובדים

 במפעל.

 2. (א) במפעלים חדשים, שבהם יונהג לראשונה
 ביטוח בקרן פנסיה, יבוטחו העובדים בקרן
 פנסיה חדשה אחת או יותר כפי שיסוכם
 בין הנהלת המפעל לבין נציגות העובדים
 או בהעדר נציגות עובדים, על ידי הנהלת

 המפעל.

 ב. הצטדפות עובד חדש שאין לו ביטוח קודם

 (ו) כאשר עובד חדש מצטרף למפעל כשלעובד לא
 היה ביטוח פנסיוני קודם, הנהלת המפעל תצרפו
 לקרן כאמור בסעיף משנה א(ו) לעיל (בכפוף

 לאמור בסעיפים קטנים ד ו-ה להלן).

 (2) (א) אם נהוגות קרנות נוספות במפעל, העובד
 יוכל לבחור ביניהן ויודיע להנהלה בכתב
 על החלטתו בתוך 30 ימים לכל היותר מיום

 תחילת עבודתו.

 (ב) אם מכל סיבה שהיא לא נמסרה ההודעה

 במועד כאמור בסעיף משנה א לעיל, יבוטח

 * בכפוף לאמור בחוק שירותים פיננסיים (קופות גמל),

 התשס״ה-2005, ס״ח התשס״ה, עמי 889.
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 (2) מעביד שלא העביר תשלומים באופן שוטף

 כאמור בסעיף קטן (ו) לעיל ישלם לעובד הזכאי

 להם את יתרת פיצויי הפיטורים (להלן - השלמת

 פיצויים) בשיעור 28% (/2) בהתאם להוראות

 החוק, בגין התקופה שבה לא הועברו תשלומים,

 בכפוף לאמור בסעיף קטן (3).

 (3) המעביד ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו

 בקופת גמל אישית לפיצויים, ככל שהופרשו,

 בהתאם לסעיף קטן ו לעיל, לרבות בסיום עבודה

 במקרה של זכאות לתשלום גמלה מקרן הפנסיה

 (זיקנה, נכות או שאירים).

 נוסף על כך, ישלם המעביד לעובד את השלמת

 הפיצויים כאמור בסעיף קטן 2 לעיל, במועד

 קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ו/או בסיום

 עבודה במקרה של זכאות לתשלום גמלה מקרן

 הפנסיה (זיקנה, נכות או שאירים).

 למען הסר ספק בלבד, עובד שלא יהיה זכאי

 לתשלום גמלה מקרן הפנסיה, בשל כך שלא

 נצבר לטובתו מינימום מזכה בגמלה, יהיה זכאי

 אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.

 ג. תשלומים לקופת ביטוח

 פירוט התשלומים לקופת ביטוח כאמור בסעיף 8ד(2)

 לעיל יהא כאמור להלן:

 (ו) ניכוי מהעובד 5%.

 (2) תשלום המעביד 5%.

 (3) תשלום המעביד 8.33%.

 (4) תשלום המעביד בעבור אבדן כושר עבודה

 כאמור בסעיף 5ב3 בנספח ו לצו זה.

 ד. תשלומים לקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית

 לפיצויים לפי סעיף 8ד(3)

 התשלומים לקופת גמל לתגמולים ולפיצויים לפי

 סעיף 8ד(3) יהיו כאמור להלן:

 (ו) ניכוי מהעובד 5%.

 (2) תשלום המעביד 5%.

 (3) תשלום המעביד 8.33%.

 (4) ביקש עובד לבטח את שכרו שממנו מועברים

 דמי גמולים לקופת הגמל לתגמולים ולפיצויים

 למקרה של אבדן כושר עבודה, יפעל המעביד

 בהתאם לאמור בסעיף 5ב(3) בנספח ו לצו זה.

 בקשה, כאמור, תוגש בכתב למעסיק.

 ה. הסדדי תשלומים והחזדי תשלומים במסגדת שנת

 העבודה הדאשונה

 (ו) התשלום לקרן הפנסיה, ולקופת הביטוח יחולו

 החל מהחודש הראשון לעבודתו של כל עובד.

 למרות האמור לעיל יהיה רשאי המעסיק, בשנת

 עבודתו הראשונה של העובד במפעל, לקבוע כי

 שיעורי תשלומיו יהיו כדלקמן:

 לקרן פנסיה לקופת הביטוח

 א. ניכוי מהעובד 5%

 (תגמולים)

 א. ניכוי מהעובד 4%! 5

 (תגמולים)

 (3) הממוצע החודשי של השכר לפי כמות התוצרת

 (שכר קבלני) ובלבד שהתשלום היומי הנ״ל

 העולה על 30% של השכר היומי הרגיל לא יובא

 בחשבון.

 (4) תוספת בעבור עבודה במשמרות בהתאם

 לתוספת המשולמת על פי ההסכם הקיבוצי

 הכללי החל על המפעל.

 (5) תוספת מיוחדת המשולמת לעובד בגין עבודה

 בתנאים מיוחדים או בסביבה מיוחדת, אם היא

 נהוגה ומשולמת בפועל במפעל לאותו עובד.

 (6) תשלומים מדמי הבראה יופרשו כאמור בסעיף

 2וא להלן.

 ג. אין בעצם הפרשת התשלומים לקרן פנסיה ו/או

 לביטוח מנהלים ו/או לקופת גמל לפי סעיף קטן ב

 לעיל, כדי להפוך אותם לרכיבים המובאים בחשבון

 לענין תשלום פיצויי פיטורים.

 וו. תשלום לקדן ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל אישית
 לפיצויים במקום פיצויי פיטודים

 בכפוף לאמור בסעיף 3ו להלן, תשלומי המעביד לפי צו זה

 יבואו לכל דבר וענין, במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים

 בהתאם לסעיף 4ו לחוק, בגין התקופה שבה שולמו

 והרכיבים שבגינם בוצעה ההפרשה כאמור להלן:

 א. התשלומים לפי סעיף 2וא(3) להלן - במקום

 72% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים.

 ב. התשלומים לפי סעיף 2וב(ו) להלן - במקום

 28% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים.

 ג. לגבי התשלומים, במקום פיצויי פיטורים, שישולמו

 לקופת ביטוח לפי סעיף 2וג(3) להלן - במקום 00%ו

 מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור

 בסעיף 6 בנספח ו לצו זה.

 ד. סעיף זה לא חל על תשלומים לחיסכון בקופת גמל

 לתגמולים (לפי סעיף 4ח(ו) ולפי סעיף 8ד(3)), ואולם

 יחול על תשלומים לקופת גמל אישית לפיצויים.

 2ו. שיעודי התשלומים

 שיעורי התשלומים יהיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף

 להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם

 ישולמו מדי חודש בחודשו כאמור להלן:

 א. לקדן פנסיה

 (ו) ניכוי מהעובד 5.5% (תגמולים).

 (2) תשלום המעביד 6% (תגמולים).

 (3) תשלום המעביד 6% (במקום 72% פיצויי

וא לעיל ובכפוף לאמור  פיטורים כאמור בסעיף ו

 בסעיף 3ו להלן).

 ב. לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקדן

 פנסיה

 (ו) המעביד המפריש לקרן פנסיה כמפורט בפסקה

2 (28%) (במקום /  א לעיל יהיה רשאי לשלם %

 פיצויי פיטורים כאמור בסעיף ווב לעיל ובכפוף

 לאמור בסעיף 3ו להלן) מהשכר כהגדרתו בסעיף

 0וא לעיל, לקופת גמל אישית לפיצויים או לקרן

 הפנסיה.
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 נספח 1 - מסגדת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 ביטוח בקופת ביטוח (ביטוח מנהלים)

 3. ״קופת ביטוח״ - כהגדרתה לעיל (להלן גם: ״ביטוח

 מנהלים״).

 4. השכד לצודך הפדשת תשלומי העובד והמעביד

 לתכנית ביטוח המנהלים פידושו: השכר המבוטח

 כהגדרתו בסעיף 0ו לצו זה.

 עלות הביטוח למעסיק בביטוח מנהלים בגין השכר

 ורכיביו כהגדרתם בסעיף 0ו הנ״ל, לא תעלה על העלות

 למעסיק בגין ביטוח השכר ורכיביו כהגדרתם בסעיף 0ו

 הנ״ל, אילו היה מבוטח העובד בקרן פנסיה.

 5. שיעודי התשלומים מהשכד

 א. ניכוי מהעובד: 5% - תגמולים.

 ב. תשלום המעביד

 (ו) 5% תגמולים.

 (2) %/8 במקום פיצויי פיטורים.

 (3) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(2) שלעיל

 ישלם המעסיק לקופת הביטוח הפרמיה הנדרשת

 להבטחת 75% מהשכר למקרה של אבדן כושר

 עבודה. תשלום המעסיק לא יעלה על 2.5%

 מהשכר גם אם אין בתשלום זה כדי להבטיח

 הפיצוי האמור לעיל.

 6. תשלום לקופת הביטוח לתכנית ביטוח מנהלים במקום

 פיצויי פיטודים

 תשלומי המעביד מהשכר כאמור בסעיף 4 בשיעורים

 הקבועים בסעיף 5ב2 לעיל יבואו לכל דבר וענין במקום

 פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 4ו לחוק, בגין התקופה

 שבעבורה הופרשו התשלומים לקופת הביטוח, כמפורט

 בסעיף ווג לצו זה ובכפוף לאמור בסעיף 3ו לצו.

 7. מועדי התשלומים

 התשלומים יועברו לקופת הביטוח לתכנית ביטוח

 המנהלים מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהמועדים

 הקבועים בפקודת מס הכנסה.

 8. תכנית הביטוח

 הביטוח בקופת הביטוח, בתכנית ביטוח מנהלים, יכלול,

 בין השאר, הוראות בדבר:

 א. פנסיה עם הפרישה או סכום החיסכון לתום תקופת

 הביטוח.

 ב. פנסיית נכות, או קצבה בגין אבדן כושר עבודה.

 ג. פנסיית שאירים או תכנית המבטיחה לשאירים סכום

 ביטוח למקרה מוות או קצבת שאירים לבן הזוג לכל

 החיים, הכל לפי בחירת העובד ותנאי הפוליסה.

 נספח 2 - מסגדת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 בהתאם לאמור בצו:

 א. הענפים הם: ענפי האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה,

 תקשורת, אופטיקה ואלקטרואופטיקה. (סעיף 9ד(ו) לצו

 זה).

 לקרן פנסיה לקופת הביטוח

 ב. תשלום מעביד 6% ב. תשלום מעביד 5%

 (תגמולים) (תגמולים)

 ג. תשלום מעביד בעבור

 אבדן כושר עבודה

 כאמור בסעיף 5ב3

 בנספח ו לצו

ת  (2) (א) הסתיימה שנת המס וטרם הסתיימה שנ

 עבודתו ראשונה של העובד במפעל ישלם

 המפעל, בגין חודשי עבודתו של העובד

 באותה שנת המס, רטרואקטיבית התשלומים

 בגין פיצויי פיטורים - 6% לקרן הפנסיה או

 8.33% לקופת הביטוח.

 (ב) סיים העובד שנת עבודה והמשיך עבודתו

 במפעל יועברו מלוא ההפרשות בגין תשלומי

 הפיצויים לקרן ו/או לקופת הביטוח כאמור

ד לעיל, בעבור החודשים  בסעיפים 2וא-2ו

 שלא הועברו תשלומים האמורים וכן

 ישולמו, החל ממועד זה, באופן שוטף מדי

 חודש בחודשו.

 (3) אם ישונו תקנות מס הכנסה, כך שאפשר יהיה לשלם

 לקרן הפנסיה רטרואקטיבית תשלומים, בגין פיצויי

 פיטורים, לגבי שנת מס קודמת, יבוטל סעיף 2(א)

 שלעיל ויחול סעיף 2(ב) שלעיל.

 (4) למרות האמור בסעיפים קטנים (ו) עד (3) לעיל הרי

 לעובד בעל ותק קודם ומוכר בקרן פנסיה או בקופת

 ביטוח יועברו מתחילת עבודתו התשלומים המלאים

 כאמור בסעיף 2וא לעיל לקרן הפנסיה, ובהתאמה

 לגבי עובד המבוטח בקופת ביטוח, כאמור בסעיף 2וג

 לעיל.

 2וא. שיעודי התשלומים מדמי ההבדאה לקדן הפנסיה

 שיעורי התשלומים מדמי ההבראה לקרן הפנסיה יהיו

 כאמור להלן:

 (א) ניכוי מהעובד 5%.

 (ב) תשלום המעביד 5%.

 3ו. ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור מרכיב הפיצויים

 בהתאם לאמור בסעיף 2ו לעיל, לרבות בעבור תקופות

 העבר ככל שבוצעו תשלומים בגין מרכיב זה, אינם ניתנים

 להחזרה למעביד, למעט באחד משני אלה:

 א. בהתקיים שלושת התנאים המצטברים האלה: העובד

 התפטר או פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי

 פיטורים לפי החוק; העובד הודיע על הפסקת חברותו

 בקופת הגמל; והעובד משך כספים מקופת הגמל לפני

 שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת

 הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה; ״אירוע מזכה״

- מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

 ב. בפסק דין של בית הדין לעבודה נקבע כי נשללה זכות

 העובד לפיצויי פיטורים מכוח סעיפים 6ו או 7ו לחוק

 ובמידה שנשללה.
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 מנקודת ציון 161.0/616.0 ומזרחה

 לנקודת ציון 165.75/616.0 ודרומה

 לנקודת ציון 165.75/614.0 ודרום מזרחה

 לנקודת ציון 166.0/613.5 וצפונה

 לנקודת ציון 166.0/616.0 ודרום מזרחה

 לנקודת ציון 167.0/615.35 ומזרחה

 לנקודת ציון 168.5/615.35 ודרום מערבה

 לנקודת ציון 167.5/612.5 ודרום מזרחה

 לנקודת ציון 169.0/611.0 ודרומה

 לנקודת ציון 169.0/610.0 ומערבה

 לנקודת ציון 166.0/610.0 וצפונה

 לנקודת ציון 166.0/611.8 ומערבה

 לנקודת ציון 165.5/611.8 ודרומה

 לנקודת ציון 165.5/610.0 ומערבה

 לנקודת ציון 163.0/610.0 וצפונה

 לנקודת ציון 163.0/611.3 וצפון מזרחה

 לנקודת ציון 163.2/612.0 ומערבה

 לנקודת ציון 161.0/612.0 וצפונה חזרה

 לנקודת ציון 161.0/616.0

 סך הכל כ-36,800 דונם.

 כ״ה בניסן התשס״ו (23 באפריל 2006)

 (חמ 3-652)

 רוני בר-און

ות הלאומיות  שר התשתי

 הודעה בדבד האדכת תוקף של חזקת נפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(ב) לחוק הנפט,

, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת  התשי״ב-952וו

 לענין חוק הנפט, הארכתי ביום ט״ו באדר התשס״ו (5ו במרס

 2006), את תוקפה של חזקת ו/1״ערד״2 שהוענקה ל״נפטא״,

ש שנים נוספות, מיום  חברה ישראלית לנפט בע״מ, למשך ש

 י״ד בתשרי התשס״ו (7ו באוקטובר 2005), עד יום י״ח בתשרי

 התשע״ב (6ו באוקטובר וו20).

 כ״ה בניסן התשס״ו (23 באפריל 2006)

 (חמ 3-653)

 רוני בר-און

ות הלאומיות  שר התשתי

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התשכ״ד, עמי 1653; התשס״ג, עמי 1640.

 מינוי ממלא מקום נוסף לנציג שד התשתיות הלאומיות

 במועצה האדצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ב(2) וסעיף 48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את משה גלילי, המשנה למנכ״ל משרד  והבניהו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ב. המנהלים והעובדים הבכידים(סעיף 9ד(2) לצו זה)

 ו. המנהלים והעובדים הבכירים שלהלן:

 (א) מנהלים אשר בסמכותם לקבוע קידום עובדים

 הכפופים להם בשכר או בתפקיד (סעיף 3ג(5)

 בנספח להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) מתאריך

 995ו.ו.9 שמספרו 0/95ו70).

 (ב) עובדים בכירים המועסקים בהסכם אישי.

 נספח 3 - מסגדת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשיה

 העובדים כאמור בסעיף 4ז לצו יהיו מבוטחים כדלקמן:

 א. עובדי יהודה, שומרון וחבל עזה (לרבות עובדים

 מהאוטונומיה) יבוטחו במסגרת המקובלת בשירות

 התעסוקה 54% + 6% בפנסיית יסוד ונוסף על כך תהיה

 חובת תשלום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים.

 ב. לגבי עובדים זרים כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור

, 7  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א-ו99ו

 יפעלו בהתאם להוראות פרק די לחוק האמור כפי שתוקן

 בתיקון התש״ס (להלן - חוק איסור העסקה שלא כדין).

 כ״ד באדר התשס״ו (24 במרס 2006)

 (חמ 107—3)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 7 ס״ח התשנ״א, עמי 112.

 מינוי עובד אחדאי

 לפי חוק כלי היריה, התש״ט-949ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 0וא לחוק כלי היריה, התש״ט-

 949וו, אני ממנה את גולן טננבאום, ת״ז 68053ו027, לעובד

 אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועד

 לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו במשרד הביטחון.

 מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד מכהן העובד האמור

 בתפקידו הנוכחי.

 י״א בניסן התשס״ו (9 באפריל 2006)

 (חמ 3-497)

 שאול מופז

 שר הביטחון

 1 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשי״ד, עמי 149; התשל״ח, עמי 124.

 הודעה בדבד הוספת שטחים בדישיון הנפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-952ו

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק הנפט,

 התשי״ב-952וו (להלן - חוק הנפט), ולאחר התייעצות עם

 המועצה המייעצת לעניני חוק הנפט, אישרתי ביום ט״ו באדר

 התשס״ו (5ו במרס 2006) הוספת שטחים ברישיון 9ו3/״לוקסי״,

 כך שגבולותיו החדשים הם כדלקמן:

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 887; התשס״ה, עמי 250.
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 מועד הגשת

 שם המבקש מען ומשרדו הבקשה

 אניספלד יואב שדי הנשיא 9וו, מרכז הכרמל 0.05ו.0ו

 חיפה

 אפלמן מריאל הלל יפה 28א, חדרה 67.ו6.0ו

 דורה

 אפרתי רם יגאל אלון 20ו, תל אביב 02.06.ו

 אקעיק סלים ת״ד 688ו, טייבה המשולש 3.02.06ו

 אקשטיין דן מגדל עתידים קומה 3ו, תל 02.06.ו2

 אביב

 ארד חי ויצמן 26/3, רחובות 05.וו.5ו

 אריאב עוזר זבוטינסקי 39, ראשון לציון 25.08.05

 אריאלי שמואל הצורן, נתניה 20.06.05

 באנקס איאן שבטי ישראל 5ו/5, גבעת שרת 2.09.05ו

ש מ  לורנס בית ש

 בבניק צבי זיבוטינסקי 7, רמת גן 05.ו5.0ו

 ישראל

 בובליל צוריאל זיבוטינסקי 55ו, רמת גן 2.05ו.2ו

 בדארנה פאדל עראבה 24945, עראבה 23.02.06

 בוסקילה אליהו קדושי בלזן ו, אשדוד 06.ו22.0

 בוסקילה גריס קדושי בלזן ו, אשדוד 06.ו22.0

 ביטון חדוה לייב יפה 23/26, באר שבע 05.וו.28

 בלומנטל ערן דרך מנחם בגין 54ו, תל אביב 05.ו.5ו

 בלנגס ברונו העצמאות 85, מרכז פרימק, 2.05ו.26

 אשדוד

 בן זמרה פטריק דניאל פריש 3, תל אביב 22.02.06

 אבנר

 בן מאור מנחם זיבוטינסקי 3א, רמת גן 06.ו26.0

 בן מאיור רון פל״ים 5, חיפה 2.05ו.27

 בן משה חוסה ת״ד ו8ו, רמות מנשה 06.ו30.0

 בן עזרא הרב קוק 8, בנין אשדר, 05.וו.5ו

 אלכסנדר מאיר ירושלים

 בנרי ניק הרצל 65, ראשון לציון 2.05.04

- בן עמי ו/53, עכו 4.08.05 רי  בן שושן או

 אהרון

 בך מיכאל זיבוטינסקי 33, רמת גן 05.וו.6ו

 בנימין

 בלום ליסה דה האז 3, תל אביב 2.05ו.2ו

 פרנסיס

 ברונר יחיאל זיבוטינסקי 5, רמת גן 2.05ו.2ו

 ברכה מוני לילנבלום 9ו, תל אביב 0.05ו.0ו

 ברמי יהודה גרזנברג 27, תל אביב 23.02.06

 גיבארין גימילה כביש ראשי הבנין הורוד, אום 23.9.04

 אלפחם

 גיבארין מוחמד שדי דוד המלך 520, אור עקיבא 2.05ו.9ו

 גיבארין מערוף רחי ראשי, ת״ד 452, אום אל 2.05ו.28

 פחם

3111 

 התקשורת, ת״ז 404607ו00, כממלא מקום נוסף לנציג שר

ות הלאומיות, במועצה הארצית לתכנון ולבניה.  התשתי

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)

 (חמ 7—3)

 רוני בר-און

ות הלאומיות  שר התשתי

 הודעה בדבד בקשות לדישיון לכהן כנוטדיון

 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו
 בהתאם לתקנה ו3(א) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-977וו

 ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,

, דנה בישיבתה מיום כ״ז באדר התשס״ו (27  התשל״ו-976ו2

 במרס 2006) וי״ג בניסן התשס״ו (וו באפריל 2006), בבקשות

 עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים,

 לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק, בכפוף

 להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

 כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים

 תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי

 להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום

 הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען

 הוועדה: ועדת רישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו,

 משרד המשפטים, רחי בית הדפוס וו, בנין לב הגבעה, קומה 3,

 גבעת שאול, ת״ד 34357, ירושלים 342ו9:

 מועד הגשת

 שם המבקש מען ומשרדו הבקשה

 מרכז עופר קומה אי, נצרת 5.03.06

 עלית

 אבו זיד מוחמד

 אבו נאסר נאסר שכי מחאגינה, אום אל פחם 06.ו9.0

 אביטל מרסל העצמאות 40, באר שבע 3.02.06ו

 אבישי יעקב חיים עוזר 23, פתח תקוה 22.02.06

 אברון רזיאל העליה השניה 43, אזור 22.02.06

 אברמוב יצחק רוטשילד 30, בת ים 06.ו0.וו

 אהרן שמואל סוקולוב 70א, חולון 2.05ו.ו2

 אורנים אבי רוטשילד 36, בת ים 0.05ו.8ו

 אטוס יעקב שדי פלי״ם 2, חיפה 6.02.06

 איגל אברהם שדי רוטשילד 63, תל אביב 06.ו22.0

 אלוני אוהד שדי פל״ים 2, חיפה 2.05ו.וו

 אלחאגי ואיל שדי פלי״ם 9-7, חיפה 03.06.ו

 אליוביץ יהושע ויצמן 32, תל אביב 06.ו0.ו3

 אלעזר מאיר זיבוטינסקי 33, רמת גן 2.05ו.20

 אייכנשטיין דרך מנחם 54ו, תל אביב 2.05ו.28

 שלום גרשון

 איכלוב ארז יבנה 5ו, תל אביב 05.וו.5ו

 אלרם יהודה שדי מימון 24, ירושלים 2.05ו.9ו

 אמון עזיז קרן היסוד 4ו/9 , באר שבע 2.03.06ו

 אמיר גל הכנסת 3, עפולה 2.05ו.9ו

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 1724.

 2 ס״ח התשל״ו, עמי 196.

 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו, 7.5.2006



 מועד הגשת מועד הגשת
 מען ומשרדו הבקשה שם המבקש מען ומשרדו הבקשה

 מסריק ו, ירושלים 2.03.06 יהונתן ארוש פלאוט 0ו, בנין מדעים ו, 2.05ו.26

 דרך הים 6, מרכז הכרמל, חיפה 05.וו.23 אביבה רחובות

 יונאי משה רד״ק וו, חיפה 2.02.06ו

 פל״ים 2, חיפה 05.וו.27 יחיא נסים כיכר רבין 9, תל אביב 05.וו.7ו

 הסורג 2, ירושלים 23.08.05 יניב יעקב ריב״ל 7, תל אביב 22.02.06

 הנשיא ו0ו, אשקלון 0.05ו.26 יפה איל יעקב דובנוב 25, תל אביב 23.2.06

 רמת ים 93, הרצליה פיתוח 06.ו22.0 יראל גד חובבי ציון 0/2ו, פתח תקוה 22.02.06

 שדי שאול המלך 8, תל אביב 6.02.06 ישראלי דליה תובל 22, רמת גן 22.02.06

 קויפמן 4, קומה 2, תל אביב 23.02.06 ישראלי עודד אבן גבירול 24ו, תל אביב 23.02.06

 יוסף צבי 6ו, רמת גן 06.ו22.0 כהן אורגד דרור גינת החולה 2ו76/2, מודיעין 2.05ו.27

 ת״ד 985, רחי ראשי, כפר כנא 6.02.06 כהן בועז שאול המלך 37, תל אביב 05.וו.24

 כהן חנה אבא הלל 7, רמת גן 08.05.וו
 החשמונאים 90, תל אביב 6.02.06 כהן שמואל הרצל 0ו, תל אביב 2.05ו.2ו החשמונאים 90, תל אביב

 כיאלי נזיה אליהו הנביא 6, חיפה 06.ו5.0
 כפר בועיינה, 6924ו 9.02.06ו

 כנעאן מאמון רחי ראשי, ת״ד 6וו, טמרה 06.ו4.0
 בושם 66, תל אביב

 פל״ים 7, חיפה
 בושם 66, תל אביב 7.02.06

 כרייני דאוד פל״ים 7, חיפה 2.05ו.29
 ת״ד 060ו, אכסאל 6920ו

 לוי נוח
 ת״ד 060ו, אכסאל 6920ו 9.02.06ו

 פיק״א 26, ת״ד 769, פתח תקוה לוי נוח פיק״א 26, ת״ד 769, פתח תקוה 5.09.05

 לזנובסקי ליפא
 בגין 7, רמת גן 9.02.06ו

 לזנובסקי ליפא רבי עקיבא ו2ו, בני ברק 2.05ו.25
 בגין 7, רמת גן

 רבי עקיבא ו2ו, בני ברק

 לזר אדי
 סמילנסקי ו2, נתניה 23.02.06

 לזר אדי זלמן שניאור 5/3, רמת השרון 3.02.06ו
 סמילנסקי ו2, נתניה

 זלמן שניאור 5/3, רמת השרון

 ליבוביץ ישראל
 מעברות 6, חיפה 5.09.05

 ליבוביץ ישראל סוקולוב 28, חולון 23.02.06
 מעברות 6, חיפה

 לימור ישראלה התעשיה 25, רעננה 0.05ו.0ו
 הרצל 34, חיפה

 התעשיה 25, רעננה
 הרצל 34, חיפה 2.09.05ו

 מאיר יוסף דרך השלום 53, מגדל הורד, 9.02.06ו
 דרך מנחם בגין 32ו, תל אביב 9.02.06

 מאיר יוסף דרך השלום 53, מגדל הורד,
 דרך מנחם בגין 32ו, תל אביב 9.02.06

 גבעתיים
 דרך מנחם בגין 32ו, תל אביב

 מוסרי יוסף גיא הארבעה ו2, תל אביב 0.05ו.0ו
ש 06.ו5.0ו מ  ראובן 44, בית ש

 הגדוד העברי 0ו, אשקלון

 מוסרי יוסף גיא
ש 06.ו5.0ו מ  ראובן 44, בית ש

 מועלם צביקה הגדוד העברי 0ו, אשקלון 6.02.06
, תל אביב ו ו  ארלוזורוב ו

 מועלם צביקה הגדוד העברי 0ו, אשקלון
, תל אביב 06.ו26.0 ו ו  ארלוזורוב ו

 מורדוך שלמה כנפי נשרים 5ו, בנין התאומים, 5.08.05ו
 מקווה ישראל 5, תל אביב 2.05ו.וו

 ירושלים
 מקווה ישראל 5, תל אביב 2.05ו.וו

 מושקין אלעזר
 הרצל 7ו, אשקלון 2.05ו.וו

 מושקין אלעזר משה דיין 7ו, מודיעין 02.06.ו2
 הרצל 7ו, אשקלון

 רזיאל 7, נתניה 06.ו22.0 ראובן

 רחי 4060, מסי 9, נצרת 0.05ו.26 מחאמיד נאיל שכי אכסנדר, ת״ד 26, אום אל 6.02.06

 תובל 3ו, רמת גן 23.02.06 פחם

 מירב ברגר שדי בן גוריון 38, חיפה 02.06.ו2

 עטרה

 בנין חתחות, ת״ד 7ו9ו, ליד 2.05ו.25

 המעיין נצרת

 ת״ד 49323, ירושלים 05.וו.5ו מישרקי מרואן רחי 22/3005, נצרת 20.02.06

 נמסואיי ו2/72, נצרת 2.03.06 מנור רונן היצירה 3 (בית שאפ), רמת גן 2.05ו.וו

 חנה סנש 2, רמלה 05.וו.23 מנסור כמיל 3/4ו, עוספיא 2.05ו.26

 הראשונים 7ו/5ו, אשדוד 22.02.06 מסארווה חאלד ת״ד 780, כפר קרע 2.05ו.8

 מקוב רועי מנחם בגין 7, רמת גן 05.וו.5ו

 זבוטינסקי 35, רמת גן 05.וו.22 מרכוס רן הירשנברג 5ו, תל אביב 2.05ו.וו

 בית הפועלים 5, רחובות 7.02.06 מרץ איל ירושלים 20, קרית ביאליק 02.03.06

 שמאי 5ו, ת״ד 2550, ירושלים 0.05ו.0ו משומר אורה רש״י 49א, תל אביב 22.02.06

 שדי המגינים 58, חיפה 06.ו08.0 נבון עמי האיריס 8ו, באר שבע 9.02.06

 נגר אבשלום אבן גבירול 25, תל אביב 06.ו30.0
 שחף 3, צור יגאל-כוכב יאיר

 בן יהודה ו, ירושלים

 אבן גבירול 25, תל אביב
 שחף 3, צור יגאל-כוכב יאיר 05.וו.30

 בן יהודה ו, ירושלים
 נסאר איאד ת״ד 68, עראבה 06.ו30.0

 2.05ו.25

 שחף 3, צור יגאל-כוכב יאיר

 בן יהודה ו, ירושלים

 שם המבקש

 גולדברג רוני

 גולדנברג עידן

 ישראל

 גולדפין יצחק

 גולדשטיין רמי

 גיל אמנון משה

 גמליאל עפר

 גניאל אשל קלי

 גסלר רזיאל

 גפן אופיר

 דהאמשה

 גימאל

 דהן שלמה

 מומי

 דלאשה מחמוד

 דלל רפאל

 דראשה מחמוד

 האופמן צפורה

 הודסמן ערן זיו

 הורביץ ניל

 בארי

 היימן שירי

 הס שלמה

 שלומי

ז יעקב  הר-עו

 וייס נתן

 ויצמן יוסי

 וקנין שמעון

 זבליק אלון

 זועבי חיאלד

 זלסקי ארז

 חימאיסי עאדל

 חיורי נעים

 חמיס עיסאם

 חסונה אקרם

 חפוטה חופי

 אשר

 חרל״פ יובל

 טומשין ליאור

 טורים מרדכי

 טיקוצקי ירון

 (יצחק)

 טילינגר יובל רון

 טרספולסקי

 משה

 3112 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו, 7.5.2006



 מועד הגשת

 שם המבקש מען ומשרדו הבקשה

 ראבי באסל גיולגוליה 4580, גילגוליה 02.06.ו

, ירושלים 23.02.06  רובין נפתלי בני בתירא וו/5ו

 גיאן פיליפ

 רהב גונן בית שמאי 4, רמת השרון 20.02.06

 רווה ציון פל״ים 2, חלונות הסיטי, חיפה 2.05ו.4ו

 רוזן אורי מרכז עזריאלי ו, תל אביב 20.02.06

 רוזן יובל סוטין 27, תל אביב 05.וו.5ו

 רוזן משה מל המלך גורגי 6וג, ירושלים 05.וו.30

 אליעזר

 רומנו מנדה מנחם בגין 4ו, רעננה 23.02.06

 ליאנה

 רוק הישאם הנמל 2, חיפה 05.וו.23

 רייט אלה כיכר מלכי ישראל 0ו, תל אביב 9.02.06ו

 שוהם אמיר דרך אבא הלל 7, רמת גן 2.05ו.26

 שולשטיין שי שדי גושן משה 7ו, קרית 2.05ו.ו2

 זאב מוצקין

 שחאדה נאהדה ויצמן 8ו, עכו 05.וו.6ו

 שחאדה נסר ת״ד 3וו3, נצרת 20.02.06

 שחורי שמעון אחוזה 00ו, רעננה 05.וו.5ו

 טל

 שינדלהיים שדי פל״ים 2, חיפה 22.02.06

 שלמה אליעזר

 שלם רון דרך נמיר 27, תל אביב 06.ו9.0

 שמגר גד חולדה 6, תל אביב 0.05ו.0ו

 שמעוני ישראל דרך מנחם בגין 48, תל אביב 05.וו.5ו

 שמשי יוסף סולד 25, רמת השרון 9.02.06ו

 זאבי

 שנאוי אניס ת״ד 98וו, כפר מנדא 05.וו.ו2

 שניאור ורד נחמיה 5א, כפר סבא 2.05ו.8ו

 שעבאן אליסע אלאצפהאוי 7ו, מסי 7ו, 08.05.ו

 חיראללה ירושלים

 שפר גיא נצח ישראל 4, תל אביב 05.וו.6ו

 שרביט אנדראה פרץ קרלן 7, ראשון לציון 0.05ו.27

 שריבר שלומית תל מאנה 56, חיפה 7.03.06

 שריזלי דן דרך מנחם בגין 7, רמת גן 06.ו2.0

 שרייבר עזרא המלך גיורגי 6וג, ירושלים 9.03.06ו

 שריפי ניסן שמואל הנציב 24, נתניה 2.05ו.ו2

 שרם אורי העצמאות ו7, קרית אתא 05.וו.5ו

 ששון דוד שדי שאול המלך 8, תל אביב 05.וו.23

 כ״ז בניסן התשס״ו (25 באפריל 2006)

 (חמ 303—3)

 אהרון אברמוביץ

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 יושב ראש ועדת הרישיונות

 מועד הגשת

 שם המבקש מען ומשרדו הבקשה

 נסאר סלאח נסאוי, ת״ד 5ו200, נצרת 22.02.06

 נסאר עימאד חרוד 3/28, נצרת עילית 02.06.ו2

 נסייר עלא פאולוס השישי 34, ת״ד ו0ו, 05.וו.24

 נצרת

 נתיב גדעון דרך רבין 84, גבעתיים 5.05.05ו

 סגל אליעזר כיכר צהל 0ו2, קרית שמונה 9.02.06ו

 סידוף יוסף קויפמן 6, תל אביב 05.וו.30

 סייר עופר קלישר 30, תל אביב 23.02.06

 סייר ענת קלישר 40, תל אביב 23.02.06

 סכס עזמי בן עמי 24, עכו 05.ו4.0

 סלימאן פואד ת״ד 35ו3, נצרת 22.02.06

 סלנט ליאורה בית עובד 8, תל אביב 0.05ו.26

 סמיר גסאן ירושלים 83, צפת 05.וו.5ו

 סנונו עותמאן הבנקים 4, חיפה 2.05ו.ו

 סער יעקב שדי שאול המלך 8, תל אביב 05.וו.23

 סער עמית הדר 58 מגדלי אשרמן, הרצליה 06.ו26.0

 ספיר ירדנה סוקולוב 28, חולון 05.02.06

 עבודי שאול חיל הצנחנים 20/2, ראשון 23.02.06

 לציון

 עדילה אחמד סאלח אדין 5ו, ירושלים 02.06.ו2

 עודה טועמה ת״ד 764, כפר יסיף 2.2.06ו

 עזאיזה עאמר הרב לוין 5ו, עפולה 2.05ו.27

 עזרא ציון אורגים 8ו, אשדוד 22.02.06

 עטיה ויקטוריה כיכר העצמאות 2ו, נתניה 26.02.06

 עידן עדני רבקה הרברט סימון 9, ראשון לציון 06.ו22.0

 עילוטי מארון שדי בן גוריון 38, חיפה 02.06.ו2

 עמיר דורון הרצל 80, באר שבע 06.ו2.0

 עמית-פוגל רות יצחק שדה 7ו, תל אביב 05.וו.5ו

 פז שרלי עין הקורא 0ו, ראשון לציון 9.02.06ו

 פיינשטיין עופר דרך חברון ו0ו, ירושלים 06.ו2.0

 פיכמן אליהו פל״ים 5, חיפה 05.וו.28

 פלדמן אורי לוחמי הגטאות ו3, נהריה 05.וו.5ו

 פן גיא המנופים 8, הרצליה פיתוח 2.05ו.8ו

 פרידמן דניאל העצמאות 24/4, הרצליה 3.02.06ו

 פרייס בנימין משקלוב 5/8ו, ירושלים 3.02.05ו

 צובירי רמי ההגנה וו, פתח תקוה 0.05ו.27

 רחמים

 צור ליליאנה סוקולוב 28, חולון 28.02.06

 ציפנסקי מרינה רמת ים ו, הרצליה 23.02.06

 קאופמן ענת קראוזה 2, נתניה 2.09.05ו

 קדם אבנר סמילנסקי ו, נתניה 06.ו23.0

 קונפינו גילה סוקולוב 48, רמת השרון 0.05ו.0ו

 קמנצקי גרינברג הרצל 27, נתניה 05.וו.5ו

 ליודמילה

 קנטור סטיבן תובל 3ו, רמת גן 06.ו23.0
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- בירושלים, השירות ההידרולוגי, רחי יפו 234, ת״ד
 36118, ירושלים 91360;

- בירושלים, רחי הלני המלכה, בנין משרד החקלאות
 ופיתוח הכפר;

 2. ארגונים יציגים וארגונים צרכניים:

- המרכז החקלאי, שדי שאול המלך 8, תל-אביב-יפו;

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

- איגוד המושבים של הפועל המזרחי, רחי שטמפר 41,
 פתח תקוה;

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

- מחלקת ההתיישבות של תנועת ״חרות״, רחי המלך גורגי
 38, תל אביב;

- התאחדות התעשיינים, רחי המרד 29, תל אביב; רחי
 הרב קוק 2ו, ירושלים;

- מרכז השלטון המקומי, רחי הפטמן 3, תל אביב;

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

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

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

- המועצה הישראלית לצרכנות, רחי מזא״ה 76, תל אביב;

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

- המינהל למשק המים ברשויות מקומיות, שדי רוטשילד
 8, תל אביב;

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

- ארגון עובדי המים, ת״ד 0206ו, פתח תקוה 49002;

- תנועת המושבים, אגף המשק, רחי דה וינציי 9ו, תל אביב
;69733 

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

 העמקים; מחוז גליל מערבי; מחוז הנגב .

 כ״ח בניסן התשס״ו(26 באפריל 2006)
 (חמ 1179—3)

 שמעון טל
 נציב המים

 אישוד מגדשי אחסנה

 לפי תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה)
 (הוראת שעה), התשס״ו-2006

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות התעבורה (איסור
 שימוש ברכב - מגרשי אחסנה)(הוראת שעה), התשס״ו-2006ו
 (להלן - התקנות), אני מאשר כי מגרשי האחסנה המפורטים
 להלן, אשר מפעיליהם זכו במכרז להפעלת מגרש אחסנה
 שפרסמה המשטרה, מתאימים לאחסנה ושמירה של כלי רכב,

 והם עומדים בתנאים שנקבעו בתקנות ובתנאי המכרז:

 1 ק״ת התשס״ו, עמי 616.

 הודעה על קביעת מועד מיוחד לבחינה בנושא

 ״השומה למעשה - ידיעות מקיפות״ ומועד להגשת

 בקשות להיבחן

 לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ״ג-963ו

 מודיעים בזה בהתאם לתקנה 7 לתקנות שמאי מקרקעין,

 התשכ״ג-963וו (להלן - התקנות), כי ביום א׳ בסיון התשס״ו

 (28 במאי 2006), בשעה 0.00ו, יתקיים מועד מיוחד לבחינה

 בנושא ״השומה למעשה - ידיעות מקיפות״.

 על המועמדים, הרשאים להגשת לבחינה לפי התקנות,

 להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת שמאי המקרקעין, ת״ד

 2667, ירושלים, או לכתובת: רחי הלל 6, ירושלים ו9458, לא

 יאוחר מיום כ״ג באייר התשס״ו (ו2 במאי 2006).

 את הבקשה יש להגיש לפי הטופס שבתוספת השניה

 לתקנות בצירוף שובר תשלום אגרה מקורי בסך 280 שקלים

, לזכות ח-ן 6-9ו0064 בבנק הדואר, כשהוא חתום 2  חדשים

 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.

 ניתן להירשם לבחינות ולשלם את האגרה גם באמצעות

.ecom.gov.il/justice :שרת התשלומים הממשלתי שכתובתו 

 הודעה על מקום הבחינה תישלח לכל נבחן בליווי אישור

 לגשת לבחינה.

 כ״ו בניסן התשס״ו (24 באפריל 2006)

 (חמ 320—3)

 שרית דנה

 יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

 1 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443.

 2 ק״ת התשס״ג, עמי 260.

 הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש

 במים באזוד קיצוב

 לפי חוק המים, התשי״ט-959ו

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

 על הנחת הצעה בענין תיקון תקנות המים (שימוש במים באזור

, בנושא ביטול תקנה 3.  קיצוב) (תיקון), התשס״ו-22006

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

 המסגר 4ו, תל אביב, פקסי ו03-636975.

 המועד האחרון להגשת התנגדויות הוא ט״ז בתמוז

 התשס״ו (2ו ביולי 2006).

 לאחר המועד האמור לא יתקבלו יותר התנגדויות.

 ואלה המקומות שההצעה הופקדה בהם:

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

- בחיפה, דרך העצמאות 23;

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166.

 2 ק״ת התשס״ו, עמי 444.
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 הודעה על מינוי ועדת עדד

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),

 התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות

, ו  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו

 מינתה המועצה המקומית זמר ועדת ערר לענין החוק האמור

 בהרכב של 3 חברים כמפורט להלן:

 ריאד עומר, עורך דין, ת״ז 079ו05854 - יושב ראש

 נמר חרזאללה, ת״ז 53802039 - חבר

 אמין אבו יאסין, ת״ז ו8ו507ו2 - חבר

 חי בניסן התשס״ו (6 באפריל 2006)

 (חמ 265—3)

 פתחי דקה

 ראש המועצה המקומית זמר

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 הודעה על שינוי בהדכב ועדת עדד

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),

 התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות

, ו  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976ו

 מינתה מועצת עיריית עפולה בישיבתה מיום י״ט באדר

 התשס״ו (9ו במרס 2006) את איציק כהן, ליושב ראש ועדת

 ערר2, במקום יעקב קלימי.

 החברים חיים ברום ויצחק משיח, ימשיכו בכהונתם ואת

 מקומם ימלאו בהעדרם רונן דוד וחיים בר.

 י״ג בניסן התשס״ו (11 באפריל 2006)

 (חמ 265—3)

 אבי אלקבץ

 ראש עיריית עפולה

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 2 י״פ התשס״ד, עמי 2873.

 הודעה בדבד הצגת לוח הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי

 29758 - בית שמש (הר טוב), נפת ירושלים, הוצג ביום אי בניסן

 התשס״ו (30 במרס 2006) למשך שלושים יום לעיון בלשכת

 פקיד הסדר מקרקעין, רחי בן יהודה 34, ירושלים, במשרד

 הפנים, לשכת הממונה על מחוז ירושלים, רחי שלומציון

 המלכה ו, ירושלים, עיריית בית שמש, מרכז מסחרי כיכר נוימן,

 ת״ד 5, בית שמש.

 אי בניסן התשס״ו (30 במרס 2006)

 דניאל אוסטר

 פקיד הסדר מקרקעין

 מחוז ירושלים

 (ו) ״מטרו״ - חצור הגלילית, אזור התעשיה;

 (2) ״א.ט. שירותים משפטיים״ - רחי יגיע כפיים 2ו, קרית

 אריה, פתח תקוה;

 (3) ״חניון הלאום״ - שדי רבין 0ו, ירושלים;

 (4) ״מחסני ערובה-נעמן אשדוד״ - רחי הספנים 7, עורף הנמל,

 אשדוד;

 (5) ״זאב בדרום״ - רחי המלאכה 6ו, באר שבע;

 (6) ״ליעד וליאל אחזקות״ - אזור התעשיה, אילת.

 תוקפו של אישור זה ל-2ו חודשים ממועד פרסומו.

 כ״ט בניסן התשס״ו (27 באפריל 2006)

 (חמ 3587—3)

 משה בן-זקדי, נצ״מ

 ראש מחלקת התנועה

 משטרת ישראל

 ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים

2 על , אני מבטל את ההכרזה ו  [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

 ו. מושב בלפוריה.

 2. כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3 ק״מ ממושב בלפוריה.

 בי באייר התשס״ו (30 באפריל 2006)

 (חמ 26ו—3)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 2444.

 ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים

2 על , אני מבטל את ההכרזה ו  [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

 ו. מושב שתולה.

 2. כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3 ק״מ ממושב שתולה.

 בי באייר התשס״ו (30 באפריל 2006)

 (חמ 26ו—3)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 1621.
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 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4157,

 התשנ״ד, עמי 440, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי

 פת/5/1256, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3565, התשמ״ח, עמי 2600, ובהתאם לתכנית מסי

 פת/505, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 726, התש״ך, עמי 577, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/

 703, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 1821, התשל״ב, עמי 1602, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית

 פת/2/703, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 3421, התשמ״ז, עמי 551, ובהתאם לתכנית מיתאר מחוזית

 מסי תמ״מ 12/3, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 5258, התשס״ד, עמי 1397 (להלן - התכניות),

 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן

- הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 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.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שטח החלקה שטח להפקעה

 חלקי חלקה כתובת במ״ר במ״ר

 גוש ו636 -

 45 אורלוב 50 539 ו6ו

 46 אורלוב 52 524 46ו

 47 אורלוב 54 475 33ו

 55 אורלוב 62 476 09ו

 238 אורלוב 75 568 84

 גוש 6362 -

 85 אורלוב 6 843,ו 70

 ו9 אורלוב 8 593,ו 78

 47 אורלוב 0ו 6ו7,6 28

 גוש 6375 -

 ו5 אורלוב 28 727,ו 300

 54 אורלוב 32 876 99ו

 ייעוד הקרקע: דרך מוצעת ורצועת מסילה במפלס

 הקרקע.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעות בדבד דכישת קדקעות לצדכי ציבוד

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-11965

 מסי 8000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 5286, התשס״ד, עמי 2475, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית

 מסי 9999, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 5342, התשס״ה, עמי 384 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הוועדה), בהתאם

 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,

 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין

 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 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.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 ירושלים, שדי הרצל ורחי יפו באזור הכניסה לעיר ממערב,

 גוש 30075, ח״ח 92, 101, 106; גוש 30138, ח״ח 114, 118; שטחים

 המיועדים לדרכים קיימות או מאושרות, לרצועת המסילה,

 ולשטח ציבורי פתוח, כמסומן בצבע חול, ברשת שתי וערב

 בצבע סגול בהיר, בצבע ירוק, בתשריטי התכניות המאושרות.

 העתק תשריטי התכניות מופקדות במשרדי הוועדה

 בעיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות

 העבודה הרגילות.

 י״א בשבט התשס״ו (9 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2)

 אורי לופוליאנסקי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/  והבניה, התשכ״ה-11965

 13/1205א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 2337, התשל״ז, עמי 1752, ובהתאם לתכנית מסי פת/38/1205,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-11965

 ג/14039 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 5414, התשס״ה, עמי 3355, מוסרת בזה

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת (להלן - הוועדה),

 בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 לעיריית נצרת לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה סבורה כי

 בגלל הוראות סעיף 20 לפקודה אין פיצויים או פיצויים

 מופחתים עשויים להשתלם בגין רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, בין מכוח זכות ובין

 מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים

 מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, 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; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק

 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים -

 ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש חלקי חלקה

 6534ו 3ו, 27, 28, 44, 45

 6542ו 9

 העתקהתכניתמופקדבמשרדיאגףהנכסיםבעירייתנצרת,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 וי באדר התשס״ו (6 במרס 2006)

 (חמ 3-2)

 ראמז ג'ראיסי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נצרת

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 14

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון

, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות  והבניה, התשכ״ה-965ו ו

 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), מודיעה בזה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 העתק תשריטי התכניות מופקדות במשרדי הוועדה

 בעיריית פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות

 העבודה הרגילות.

 אי בניסן התשס״ו (30 במרס 2006)

 (חמ 3-2)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-11965

 מסי עח/8/200 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2900, התשמ״ג, עמי 1265, מוסרת

 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון (להלן -

 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 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.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 8650 -

 חלקי חלקה שטח ייעוד

 30 92ו,3 מ״ר שצ״פ

 43 260,ו מ״ר שצ״פ

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית מזרח

 השרון בקלנסווה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות

 העבודה הרגילות.

 יי בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2)

 אלי שמחון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מזרח השרון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 תיקון טעות

 ההודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5297, התשס״ד, עמי

 2876, לענין תכנית מיתאר מסי 3/מק/2073 (אשדוד) - צריכה

 להימחק.

 כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006)

 (חמ 3-4)

 צבי צילקר

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

ז ירושלים  מחו

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מי/מק/544/ב/2״,

 שינוי לתכניות מי/200, מי/במ/544/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב גבעת ישעיהו

- גוש 34326, חלקה 2 בשלמותה, ח״ח 3, 7.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי שטחי מגרשים באזור

 חקלאי בי מיוחד על ידי הגדלת שטח ציבורי; ב) איחוד וחלוקה

 מחדש.

 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 מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון, טלי 9900947¬

 02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים,

 טלי 02-6290200.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבד הפקדת תקנון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים מופקד ״תקנון מסי מי/מק/133/ד/2״,

/מק/  שינוי לתכניות מי/133, מי/133/ג, מי/133/ד, מי/200, מי

 133/ד/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה אילן - גוש

 29542, ח״ח 69, 70; גוש 29543, ח״ח 10, 13, 14, 19, 20, 24, 25,

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק (להלן - הוועדה),

 כי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע המתוארת בתוספת,

 שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט

 הפרסומים 32ו4, התשנ״ג, עמי 3832, לענין תכנית מיתאר מסי

 ממ/2/950/ב.

 תוספת

 חטיבת קרקע המהווה חלקות וח״ח שונות בגוש 6185

 כדלקמן:

 מסי מגרש השטח
 לפי תב״ע חלקי חלקות במ״ר הייעוד

 2 3ו, 4ו 0,000ו למוסדות ציבור

 3 20, ו2, 4ו, 29ו, 92ו,39 לבניני ציבור

 30ו, 7ו-9ו

 4 ו2, 4ו, 5ו, 29ו, 25,255 לשצ״פ

 30ו, 7ו, 8ו

ו2 0,720ו לדרכים - , 9ו  5, 6 3ו-5ו

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רחי וולפסון

 10, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 י״א בשבט התשס״ו (9 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2)

 לבנה אלונים

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 הודעה לפי סעיף 14

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-90ו לחוק התכנון

, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות  והבניה, התשכ״ה-965ו ו

 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), מודיעה בזה

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד (להלן - הוועדה), כי

 היא חוזרת בה מכוונתה לרכוש את הקרקע המתוארת בתוספת

 שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט

 הפרסומים 5269, התשס״ד, עמי 772ו, לענין תכנית מפורטת מסי

 3/מק/2073 (להלן - התכנית).

 תוספת

 גוש 2394 - חלקה 24, בשטח של 2.06ו דונם; חלקה 9ו,

 בשטח של 2.80 דונם.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רחי הגדוד העברי

 10, אשדוד, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006)

 (חמ 3-3)

 צבי צילקר

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

7.5.2006 ,  3118 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/

 1103ג״, שינוי לתכנית חפ/1103.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, חוף שמן, רחי

 טובים 2 - גוש 10898, חלקה 42.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין בדבר מתן

 לגליזציה לבניה קיימת.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים. אפשר לעיין בתכנית במשרדי

 המחלקה לתכנון העיר, רחי ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח

 התנגדויות בדואר: הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,

 ת״ד 4811, רחי חסן שוקרי 14, חיפה 31047. המתנגד ימציא את

 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה, רחי הפלי״ם 15, חיפה 31048, טלי 04-8633448.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז באדר התשס״ו (16 במרס 2006)

 יונה יהב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מפורטת

 מסי חד/מק/1061ד״, שינוי לתכנית חד/1061.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, דרום שכונת

 גבעת אולגה - גוש 10572, ח״ח 221, 227, 246; גוש 10574, ח״ח

 31, 72, 99-97; מגרשים 98/1, 2013, 246/8, 246/71, 246/6, 10, 14

 אי על פי תב״ע מאושרת, 2018, 2019, 2020.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים; ב)

 שינוי הוראות בינוי; ג) שינוי בקווי בנין; ד) קביעת זיקת הנאה

 וזכות מעבר לציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5290, התשס״ד, עמי 2598.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 04-6303728,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רחי

 פל״ים 15, חיפה, טלי 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 חי באדר התשס״ו (8 במרס 2006)

 חיים אביטן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 27; גוש 29697, ח״ח 21, 29, 33; גוש 29708, ח״ח 1, 2, 16, 28, 29;

 גבולות התכנית: כמתואר בתכנית מי/מק/133/ד/1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בהוראות התכנית בדבר
 חלוקה של שטחים עיקריים ושטחי שירות באזור מגורים גי
 על ידי ביטול הוראה המאפשרת גמישות בחלוקת שטחי

 השירות והשטחים העיקריים בין הקומות ביחידות הדיור.

 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 מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון, טלי 9900947¬
 02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים,

 טלי 02-6290200.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מי/מק/725/ד״, שינוי לתכניות מי/200, מי/במ/725.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ישעי, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 197.100-196.650 לבין קואורדינטות

 רוחב 628.500-628.050.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול והתוויית דרכים
 חדשות; ב) הגדרת אזור עתיקות; ג) ביטול 16 מגרשים
 למגורים; ד) ארגון מחדש של המגרשים הנותרים למגורים
 על ידי ביטול חלקי של שצ״פ ומספור של 64 מגרשים לבניה
 מ־200 עד 263; ה) שינוי חלוקה קיימת בהרחבה; ו) איחוד

 וחלוקה חדשה בהרחבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5468, התשס״ו, עמי 800.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד״נ שמשון,
 טלי 02-9900947, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים, טלי 6290200¬
 02, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 לי בשבט התשס״ו (28 בפברואר 2006)

 מאיר ויזל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מטה יהודה

ז חיפה  מחו

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

3119 7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 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 חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 04-8136213.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי 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.

 כי באדר התשס״ו (20 במרס 2006)

 כרמל סלע

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף הכרמל

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עירון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מסי מק/ען/916״, שינוי לתכנית

 ען/251ב.מ.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם - גוש

 20448, חלקה 84 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין לגבי מבנים

 קיימים; ב) יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת, בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון, ת״ד 241, עארה 30025, טלי 04-6351789.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי 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.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבד ביטול הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית מסי

 ענ/מק/665״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89

 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום

 12.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5235, התשס״ד, עמי 254.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם -

 גוש 20416, חלקות 31-19, 55, 61-59 בשלמותן; גוש 20342,

 חלקות 3-1 בשלמותן, ח״ח 22.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה של הקרקע

 הנכללת בתכנית; ב) שינוי בקו בנין; ג) שינוי גודל מגרש

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חכ/מק/

 156/ח״, שינוי לתכנית חכ/156/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עופר - גוש 11795,

 ח״ח 19, 25-22.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבול בין אזור מגורים

 ואזור חקלאי בנחלה ללא שינוי בסך כל השטחים ובזכויות

 הבניה של כל ייעוד קרקע בנחלה כפי שנקבעו בתכנית חכ/

 156/ד; ב) הקטנת קו בנין צדי מ־4 מי לפי תכנית חכ/156/ד

 לרוחב משתנה בהתאם לבינוי הקיים.

 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 חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 04-8136213. העתק

 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 8633448- 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 חוף הכרמל

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מפודטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי חכ/מק/22/ב/5״, שינוי לתכנית

 חכ/22/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין אילה - גוש

 11002, ח״ח 53, 61; מגרש 505 בשלמותו מתכנית חכ/22/ב.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת גבולות מגרש המיועד

 לצורכי ציבור בהתאם למבנה קיים, ללא שינוי בזכויות

 הבניה המאושרות על ידי: א) איחוד וחלוקה בהסכמת

 בעלים, הכולל החלפה וניוד שטחים ציבוריים ודרך

 במסגרת איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל

 ייעוד קרקע בתחום התכנית; ב) הקטנת קו בנין קדמי מ־5

 מי לרוחב משתנה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי חכ/מק/35/יא״, שינוי לתכנית חכ/

 35/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין הוד - גוש 11952,

 חלקה 46 בשלמותה; מגרש 249 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית

 לפי פירוט זה: א) קו בנין צדי מ־4 מי ל־2.65 מי ו־1.90 מי

 ו־1.40 מי; ב) קו בנין קדמי מ־4 מי ל־0 מי ו־1.15 מי.

7.5.2006 ,  3120 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קו בנין.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה שומרון, רח׳ המייסדים 52, זברון יעקב.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל׳ 8616252—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

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

 ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ש/מק/1204״, שינוי

 לתבנית ש/491.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: אור עקיבא — גוש

 10629, ח״ח 3; חלקי מגרש 416.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קווי בנין; ב) שינוי חלוקת

 שטחי הבניה, ניוד שטחים מקומה א׳ לקומת קרקע.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התבנית ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתבנון ולבניה שומרון, רח׳ המייסדים 52, זברון יעקב.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל׳ 8616252—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

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

/ מ ב /  (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ש/מק/885״, שינוי לתבניות ש

 522, ש/מק/301/א, ש/מק/522/ד.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בנימינה — גוש 10215,

 חלקות 428—436, 442—449, 452, 455, 458, 459 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הוראות בינוי ועיצוב

 ארביטקטוני; ב) שינוי גודל שטח המגרש המינימלי ליח״ד;

 ג) שינוי קו בנין; ד) איחוד וחלוקה בהסבמת הבעלים;

 ה) תוספת קומה ומבנים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.7.2003 ובילקוט הפרסומים 5216, התשס״ג, עמ׳ 3838.

 מינימלי; ד) הגדלת שטחים לצורכי ציבור; ה) יצירת בסיס

 לרישוי בנינים קיימים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון, עארה, טלי 04-6351789, ובמשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה,

 טלי 04-8633448 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבד אישוד תכניות מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי ענ/מק/444ג״, שינוי לתכנית מיתאר

 ענ/444א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קרע, על כביש

 הכניסה לכפר - גוש 12132, ח״ח 43, 60; גוש 12156,

 ח״ח 55.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת תכלית של תחנת

 תדלוק לשטח המיועד למסחר; ב) שינוי בקו בנין; ג) שינוי

 הוראות בדבר בינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.3.2003, ובילקוט הפרסומים 5178, התשס״ג, עמי 2224.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי ענ/מק/530״, שינוי לתכנית מיתאר
 ענ/297.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם, כניסה
 ראשית כביש מסי 2 - גוש 20413, חלקה 19.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה חדשה ללא הסכמה
 של חלקה 19 בגוש 20413; ב) שינוי גודל מגרש מינימלי;

 ג) שינוי קו בנין שנקבע בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.9.2000 ובילקוט הפרסומים 5472, התשס״ו, עמי 970.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)

 מוחמד סובחי גבארין

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ש/מק/1247״,

 שינוי לתכנית ש/23/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה - גוש

 10207, חלקה 21 בשלמותה.
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 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבד אישוד תכנית

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

 5/101״, שינוי לתכניות הר/3/101, הר/1002.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רחי
 הרצל 2 - גוש 6412, חלקה 252.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי של הוראות לפי תכנית
 בדבר בינוי ו/או עיצוב אדריכליים; ב) שינוי חלוקת שטחי
 הבניה המותרים בתכניות, ללא שינוי סך כל השטח הכולל
 המותר לבניה; ג) הגדלת מספר יחידות הדיור, בלא הגדלת
 סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית; ה) שינוי שטח המגרש בהתאם לשטח המגרש בפועל;

 ו) הרחבת דרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו, עמי 1944.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, הוד השרון,
 טלי 09-7759666, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ב באדר התשס״ו (22 במרס 2006)

 רפאל בן מרדכי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הוד השרון

 מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 יב/מק/4/122/א1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 5181, חלקות: 86,

 88 בשלמותן.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי באזור מגורים

 אי: א) קו בנין צדדי - 3 מי במקום 4 מי; ב) בכל בנין דו־משפחתי

 ייעשה תיאום בין שתי יח״ד ותישמר בו אחידות ותיאום

 אדריכלי של החזיתות וחומרי הגמר; ג) קביעת מיקום החניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5491, התשס״ו, עמי 1641.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יבנה, שדי דואני 3, יבנה, טלי 08-9433383.
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳
 הרצל ו9, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 08-9788444, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 הי בניסן התשס״ו (3 באפריל 2006)

 צבי גוב ארי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יבנה

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ש/מק/910״, שינוי לתכניות ש/105/

 א, ש/207, ש/מק/905.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב — חלקי

 גוש 11308; מגרשים 839, 840 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהםכמת

 הבעלים; ב) תוםפת עד 6% בשטחי הבניה; ג) שינוי קווי

 בנין; ד) שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני;

 ה) שינוי חלוקת שטחי הבניה; ו) תוםפת קומה בחלקה

 מם׳ 840.

 הודעה על הפקדת התכנית פורםמה בעיתונות ביום

 21.12.2000 ובילקוט הפרםומים 4957, התשם״א, עמ׳ 1496.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון, רח׳ המייםדים 52, זכרון יעקב, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15/ב,
 חיפה, טל׳ 8616252—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו באדר התשם״ו (15 במרם 2006)

 מוטי קירמאיר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שומרון

ז המרכז  מחו

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הוד השרון מופקדת ״תכנית מם׳ הר/מק/4/1304״, שינוי

 לתכניות הר/1304, הר/במ/548, הר/במ/548/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳
 ז׳בוטינםקי — גוש 6445, חלקות 168, 180, 185, 186 בשלמותן,
 ח״ח 6, 7, 148, 169, 171, 178, 179, 184, 187—218, 222—224;

 גוש 6446, חלקות 2, 54, 426 בשלמותן, ח״ח 75, 76, 448.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת מרכז טנים
 בשטח הציבורי על ידי: א) איחוד וחלוקה של מגרשים ללא
 שינוי בשטח הכולל לכל ייעוד קרקע; ב) שינוי בגודל מגרש

 מינימלי שנקבע בתכנית הר/1304 לבניני ציבור.

 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 םעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרםומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרםומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הוד השרון, רח׳ בני ברית 7, קומה ב׳, הוד השרון 45265,
 טל׳ 7759666—09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 9788444—08.

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

 העובדות שעליהן היא מםתמכת.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5455, התשס״ו, עמי 312.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/12/62״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי טירת

 צבי 17 - גוש 6433, חלקה 321 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדדי (מזרחי), וזאת

 על ידי: קו בנין מוצע יהיה קו המבנה בחזית המזרחית; קו

 הבנין שנקבע הוא אך ורק לצורך מתן היתר לבנין הקיים,

 אם ייהרס הבנין בעתיד קו הבנין יהיה בהתאם להוראות

 תכנית כס/1/1/ד ולא לפי הוראות תכנית זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמי 501.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר סבא, רחי ויצמן 137, כפר סבא,

 טלי 09-7649177, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ב באדר התשס״ו (22 במרס 2006)

 יהודה בן חמו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר סבא

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת/מק/40/366״,

 שינוי לתכניות נת/366/א, נת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי נאות

 גנים, רחי יוסף אהרונוביץ 5 - גוש 8215, ח״ח 277.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין; ב) ניוד הזכויות
 מקומה עליונה לקומת הקרקע; ג) ניוד שטח עיקרי לשטח

 שירות; ד) תוספת שטחים.

 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 נתניה, רחי הצורן 3, אזור תעשיה

 קרית ספיר, נתניה, טלי 09-8603170. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רחי מוצקין 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בחשון התשס״ו (24 בנובמבר 2005)

 שמעון שר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/14/1/כו״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי

 טשרניחובסקי 102 - גוש 7595, חלקה 101 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין לפי פירוט זה:

 מצב קיים: קו בנין מצד צפון - 3.5 מי מגבול החלקה, מצב

 מוצע: קו בניה מצד צפון - 1.4 מגבול החלקה, קו בנין

 מזרחי מצב מוצע: - 3.5 מי מקו הפקעה - דרך משולבת; ב)

 חלוקה פנימית ל־2 מגרשים 1 ו־1א.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/16/1/יב״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי

 קרל נטר 8 - גוש 6430, חלקה 67 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדדי (צפון

 מערב); קו בנין צדדי מוצע יהיה 2.15 מי (באזור של החלק

 הבנוי והמקורה) במקום 3 מי כנדרש בתכנית מיתאר

 כס/16/1/ו.

 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 כפר סבא, רחי ויצמן 137, כפר סבא, טלי 09-7649177.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבד אישוד תכניות מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי כס/מק/14/1/כד״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחי הס 13

- גוש 6431, חלקה 102 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי איחוד וחלוקה של

 מגרשים; ב) קביעת הוראות בינוי; ג) קביעת קווי בנין;

 ד) קביעת גודל שטח מגרש מינימלי; ה) הגדלת תכסית;

 ו) בחלקה 102 כולה, ששטחה 1,475 יהיה אפשר לבנות

 2 יח״ד בלבד, ובלבד שהתכסית הכוללת 2 יח״ד לא תעלה

 על 40% משטח המגרש; ז) קווי הבנין של 2 יח״ד יהיו

 לפי המסומן בתשריט המצורף לתכנית; ח) אחוזי הבניה

 יהיו בהתאם לאחוזי הבניה שנקבעו לחלקה לפי תכנית

 כס/14/1/א בתוספת של 6% לשטח העיקרי.
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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.

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/19/3/2/1״, שינוי לתכנית רצ/

.3/2/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון - גוש

 3946, ח״ח 238; גבולות התכנית: מצפון - רחי ילדי טהרן,

 מדרום - רחי משה דיין, ממזרח - רחי אברהם בר, ממערב

- רחי נדב בסקינד.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין בקומת קרקע

 תחתונה.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/17/168״, שינוי לתכנית רצ/

.10/168 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי יוסף

 לישנסקי 5 - גוש 3946, חלקה 127 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הכללת תחנת תדלוק לפי

 תמ״א 18, תיקון מסי 2, תחנה מסוג בי במגרש לתעשיה,

 באזור תעשיה; ב) הקמת מנהרת רחיצה; ג) שינוי קו בנין.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/23/4/168״, שינוי לתכניות

 רצ/4/168, רצ/10/168.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 אליהו איתן 14 - גוש 6097, חלקה 25.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת גישה נוספת לחלקה.

 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 ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון, טלי 9547577¬

 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91,

 רמלה, טלי 08-9788444.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי

 פת/מק/34/179״, שינוי לתכניות פת/15/179, פת/15/179/א,

 פת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, כפר

 גנים גי, רחי שלמה קפלנסקי 47 - גוש 6371, חלקה 29

 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין למערב לחזית

 רחי קפלנסקי מ־6 מי ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמי 607.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השניה 1, פתח תקוה,

 טלי 03-9052286, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444 - 08, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/2/2007״,

 שינוי לתכניות פת/2000, פת/במ/2007, פת/מק/2007/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, הרחובות

 העצמאות ודוד בן גוריון - גוש 6716, ח״ח 2; מגרשים 2100,

 2109; גבולות התכנית: מצפון - רחי העצמאות, מדרום -

 מגרשים 2115, 2118, ממזרח - רחי בן גוריון, ממערב - מגרשים

 2110, 2117 (דרך 16).

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבולות במגרשים 2100,

 2109, ללא שינוי בשטחם; ב) הגדרה מחדש של התכליות

 והשימושים המותרים במגרש 2100; ג) קביעת הוראות בניה,

 גובה הבנינים במגרש 2100 ושינוי קווי בנין לכל הכיוונים

 של המגרש המסחרי מ־5 מי ל־0 מי; ד) העברת זכויות מדיור

 מוגן למסחר (ללא שינוי סך כל הזכויות); ו) הגדרה בתכסית

 המגרש 2100; ז) התרת ביצוע קולונדה לשימוש הציבור בתחום

 השצ״פ.

 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

 פתח תקוה, רחי העליה השניה 1, פתח תקוה, טלי 03-9052286.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9788444.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צופית - גוש 7624,

 חלקה 39 בשלמותה; מגרש 74 בשלמותו מתכנית שד/1/111.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדדי מ־4 מי
 ל־2 מי במגרש 39.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.11.2001 ובילקוט הפרסומים 5037, התשס״ב, עמי 671.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 500, נווה ירק, טלי 9000560¬
 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 די בניסן התשס״ו (2 באפריל 2006)

 מוטי דלגיו
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

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

 19/141״, שינוי לתכנית מפורטת זמ/141.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני עי״ש - גוש 2251,
 חלקה 2.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
 הבעלים תוך שינוי מיקום שטחי ציבור ושצ״פ בחלקות סמוכות,

 ללא שינוי סך כל השטח המיועד לכל אחד מן השימושים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2002 ובילקוט הפרסומים 4929, התשס״ב, עמי 156.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זמורה, רחי בית הפועלים 6, רחובות, וכן
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית
 הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב באדר התשס״ו (22 במרס 2006)

 בן ציון גרובר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבד אישוד תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה ״תכנית

 מפורטת מקומית מסי חש/מק/1/3/2״, שינוי לתכניות מקומיות

 חש/3/2/ו, משמ/47.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש

 8042, ח״ח 36, 45, 86; שטח התכנית: 2.366 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרך לצורך סלילת

 צומת מעגלית על ידי שינוי בייעוד מלאכה לייעוד דרך;

 ב) קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5455, התשס״ו.

3125 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי

 רצ/מק/21/170״, שינוי לתכניות רצ/170, רצ/1/1 שבתוקף.

 עיקרי הוראות התכנית: ראשון לציון - גוש 3947, ח״ח 74

 (לשעבר חלקה 68).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מ־5 מי ל־0 מי לצד

 מערב בתחום השב״צ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5164, התשס״ג, עמי 1767.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 21, ראשון לציון, טלי

 03-9547577, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444¬

 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 גי בתמוז התשס״ה (10 ביולי 2005)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה דרום השרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי שד/מק/22/104״,

 שינוי לתכנית שד/5/104.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירחיב - גוש 7637,

 ח״ח 62; מגרש 62 לפי מש״מ בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין קדמי למבנה

 מגורים מסי 1 מ־5 מי ל־1.4-1 מי; ב) שינוי קו בנין אחורי למבנה

 חקלאי מ־5 מי ל־4 מי; ג) קביעת הוראות בניה להוצאת היתר;

 ד) קביעת תנאים להריסה.

 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 דרום השרון, ת״ד 500, נווה ירק, טלי 03-9000560.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 ההתנגדות יומצא התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון
 אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מפודטת

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

 מסי שד/מק/12/111״, שינוי לתכניות שד/1/111, שד/1000.

7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבד ביטול הודעה על הפקדת תכנית
 מיתאד

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
 מיתאר מסי ממ/מק/3169״, שינוי לתכניות ממ/במ/3075, ממ/
 במ/3098, ממ/מק/1/3098, שפורסמה בעיתונים ביום 5.8.2005

 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4040.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6392, חלקה 82
 בשלמותה, ח״ח 40, 46; מגרשים: 39, 9/31, 9/32 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) החלפת שטחים ציבוריים בין
 שצ״פ לשב״צ על ידי שינוי מיקום המגרש המיועד לבניני
 ציבור בתחום השצ״פ, ללא שינוי במאזן השטחים; ב) קביעת
 קו בנין מערבי (אחורי) ל־0 מי במגרש 9/31; ג) איחוד וחלוקה

 בהסכמת הבעלים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

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

 ממ/מק/5147״, שינוי לתכנית ממ/5024.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקווה, רחי קדושי

 השואה פינת סמטת כנרת - גוש 6720, חלקה 130 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת החלקה בהסכמת
 הבעלים; ב) הקטנת קו בנין קדמי לרחי קדושי השואה מ־5 מי

 ל־4 מי; ג) הקטנת קו בנין צדי מ־4 מי ל־3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4039.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית
 הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה 72430, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד באדר התשס״ו (14 במרס 2006)

 לבנה אלונים

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

ז הצפון  מחו

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מפודטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/3/6724״, שינוי לתכניות

 ג/1/6724, ג/287, ג/6724.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15037,

 חלקה 113 בשלמותה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טלי 9596505¬

 09, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב באדר התשס״ו (22 במרס 2006)

 אהרון בזירנו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/1/3169״, שינוי לתכניות ממ/

 במ/3075, ממ/במ/3098, ממ/מק/12/3098.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל, רחי

 לוי אשכול - גוש 6392, חלקה 82 בשלמותה, ח״ח 80;

 מגרשים 40, 46 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת

 הבעלים, תוך שמירה על סך כל גודל שטח בכל ייעוד

 וללא שינוי בזכויות בניה; ב) הקטנת קו בנין קדמי

 ל־2.80 מי במקום 3 מי לפי הקיים; ג) קביעת קו בנין צדי

 ואחורי לכיוון שטח ציבורי פתוח יהיה 3 מי במקום 4 מי.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי ממ/מק/5151״, שינוי לתכניות ממ/

 5083, ממ/5024.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקווה, רחי

 העמקים 59, 61 - גוש 6720, חלקה 271 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות בניה בדבר שטחי

 שירות, חניה ובינוי, וזאת על ידי; א) חלוקה בהסכמת

 הבעלים; ב) הקמת שני מבנים למגורים בחלקה אחת;

 ג) הקמת מבני עזר משותפים ל־2 יחידות דיור; ד) קביעת

 קו בנין צדי דרומי במגרש 1 - 2.25 מי, צדי צפוני במגרש 3

- 2.25 מי, קו בנין קדמי במגרש מסי 2 למבנה קיים - 0 מי,

 קו בנין צדי במגרש 2 צפוני - 3.50 מי וקו בנין דרומי לפי

 הקיים - 3.50-3.40 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 מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה

 72430, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

7.5.2006 ,  3126 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מה/מק/1/268״, שינוי לתכנית ג/בת/268.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק, אזור

 התעשיה צפון, רמת גבריאל - גוש 17454, ח״ח 14, 15, 69.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שטחי שירות למבנה קיים

 על ידי שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית מ־7 מי ל־0 מי ועל ידי

 הגדלת שטח התכסית מ־50% ל־65%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מגדל העמק, דרך העמק, ת״ד 590, מגדל העמק,

 טלי 04-540730, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון, קרית הממשלה, ת״ד 580, נצרת עילית, טלי 558211¬

 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בשבט התשס״ו (16 בפברואר 2006)

 אלי ברדה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מגדל העמק

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נהריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/נה/מק/78״, שינוי

 לתכנית ג/במ/13.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, שכי עין שרה,

 רחי בלפור - גוש 18134, ח״ח 7; גוש 18135, ח״ח 19; מגרשים

 325, 326, 327, 328, 329 בשלמותם מתכנית ג/במ/13.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד מגרשים, קביעת קווי בנין,

 הוראות והנחיות בינוי חדשות ללא תוספת זכויות ביחס למותר

 בתכנית ג/במ/13; ב) הקמת 19 יח״ד עם חניות פרטיות מקורות

 לפי תכנית ג/במ/13.

 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 נהריה, שדי הגעתון 19, נהריה, טלי 04-9879891. העתק

 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, קרית הממשלה, 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.

 חי באדר התשס״ו (8 במרס 2006)

 זיקי סבג

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נהריה
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין לפי בניה בפועל

 ובהתאם למופיע בתשריט.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/ג/1/12662״, שינוי לתכניות

 ג/12662, ג/287.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15280,

 חלקה 26 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין לפי בניה בפועל

 ובהתאם למופיע בתשריט.

 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 טבריה, רחי טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555¬

 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

 התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם

 כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ג בשבט התשס״ו (21 בפברואר 2006)

 אליהו זיגדון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מק/כר/9/11053״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 18994, ח״ח 12.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות תכנית

 בדבר בינוי ושינוי במפלסי הפיתוח לשם: 1) יצירת בריכה

 טיפולית במגרש; 2) יצירת חלל תחתון שישמש כחדרי שירות

 לתפעול הבריכה; ב) שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים

 בתכנית אחת, בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים;

 ג) שינוי מספר קומות וגובה מבנה נקודתי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5472, התשס״ו, עמי 975.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כרמיאל, שדי נשיאי ישראל 11, כרמיאל,

 טלי 04-9987961, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי

 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כי באדר התשס״ו (20 במרס 2006)

 עדי אלדר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כרמיאל

7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/86/04״, שינוי לתכנית

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 17571, חלקה 51

 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/127/05״, שינוי לתכנית

 ג/10664.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10268,

 ח״ח 35; מגרש 32 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 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 גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 04-9502021.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, 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.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 גא/מק/88/05״, שינוי לתכנית ג/7403.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ביר אלמכסור - גוש

 10502, חלקה 61 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5477, התשס״ו, עמי 1126.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021¬

 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508 - 04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז באדר התשס״ו (17 במרס 2006)

 סלאם חאמד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/16/302״,

 שינוי לתכנית ג/302.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכי עפולה,

 רחי יוספטל 8 - גוש 16706, חלקה 27 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין צדי; ב) התרת

 הבלטת גזוזטראות; ג) תוספת מספר קומות ושינוי בגובה מבנה;

 ד) תוספת אחוזי בניה שניתן לקבל כהקלה; ה) תוספת יח״ד.

 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 עפולה, רחי יהושע 47, עפולה, טלי 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.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 עפ/מק/גבמ/2/8״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכי עפולה

 עילית, רחי הארז 134 - גוש 16774, ח״ח 254.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין קדמי 2.5 מי

 במקום 5 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3299.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עפולה, רחי יהושע 47, עפולה, טלי 04-6520344,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

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

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ב באדר התשס״ו (12 במרס 2006)

 חביב פרץ

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבד הפקדת תכניות מפודטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

7.5.2006 ,  3128 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 גי באדר התשס״ו (3 במרס 2006)

 אהרון ולנסי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל העליון

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבד אישוד תכניות מפודטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי חא/מק/10/2004״, שינוי לתכנית
 ג/13161.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזרעה - גוש 18137,
 ח״ח 17, 18.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת גובה מבנים מסחריים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 31.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ו, עמי 36.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/ג/1/3874״, שינוי לתכניות

 ג/3874, תמ״א 18, תמ״א 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כברי - גוש 18368,

 ח״ח 2, 12.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 לתחנת תדלוק ושירותי דרך; ב) קביעת הוראות בניה באזור

 המיועד לתחנת תדלוק ושירותי דרך; ג) פירוט השימושים

 המותרים בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.12.2000 ובילקוט הפרסומים 4957, התשס״א, עמי 1509.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חבל אשר, ד״נ גליל מערבי 25206, טלי 9879610¬
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 דרך קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508503,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ג באדר התשס״ו (23 במרס 2006)

 יהודה שביט

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חבל אשר

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/02/5312״,

 שינוי לתכניות 5312, מש״צ 17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עמק יזרעאל - גוש

 17189, ח״ח 15, 20; גוש 17190, ח״ח 34; גוש 17191, ח״ח 36.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חילופי שטחים על ידי איחוד

 וחלוקה באזור חוות לולים; ב) שינוי בקווי בנין; ג) קביעת

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבד הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מסי מק/גמ//310

 5248״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה - גוש 16961,

 חלקה 40.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי למבנה

 הקיים; ב) שינוי קו בנין אחורי למבנה הקיים; ג) הקטנת המרחק

 בין הבתים במגרש; ד) מתן לגיטימציה למבנים הקיימים

 במגרש.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרד

 הנ״ל פתוח 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 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו בעיתונים,

 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,

 מגדל השעון, ת״ד 515, כפר תבור 15241, טלי רב קווי 04-6772333.

 המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית

 17000, טלי 04-6508508.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ד באדר התשס״ו (14 במרס 2006)

 צבי חקלאי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת באישוד

 שד הפנים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 גע/מק/059״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ורד הגליל - גוש

 13943, ח״ח 3, 4, 7; גוש 15641, ח״ח 2, 5, 9; גוש 15642, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבניה

 המותרים בתכנית אחת, בלא שינוי סך כל השטח הכולל המותר

 לבניה בתכנית; ב) איחוד חלקות וחלוקה מחדש בהסכמה;

 ג) תוספת לשטחי השירות כהקלה בשטחים שייעודם תיירות

 ומשקי עזר; ד) תוספת של 6% כהקלה לזכויות הבניה בשטח

 שייעודו משקי עזר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5326, התשס״ד, עמי 3903.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה, טלי 6816372¬

 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 משרד הפנים, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל

3129 7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מרום הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי

 מה/מק/3/4069״, שינוי לתכנית ג/4069.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירון - גוש 13689,

 ח״ח 7-5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא שינוי

 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) שינוי בקו הבנין הקבוע

 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 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 מרום הגליל,

 ת״ד 90000, צפת 13110, טלי 04-6919806, פקסי 04-6919897.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב באדר התשס״ו(22 במרס 2006)

 שלמה לוי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מרום הגליל

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי שג/מק/05/

 26״, שינוי לתכנית ג/6958.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565,

 ח״ח 11.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין בדבר בניה קיימת

 בלבד והגדלת אחוז בניה מותר בקומה אי, ללא חריגה מסך

 הכל המותר במגרש.

 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 שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה, טלי 04-9942121.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, 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.

 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 יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טלי 6520038¬
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 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.

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)

 לאה ספיר

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבד הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי 7/מע/מק/35/7609״, שינוי לתכנית 7/ג/7609.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהל - גוש

 16937, ח״ח 17; מגרש 41.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.

 (2) ״תכנית מסי 8/מע/מק/48/8588״, שינוי לתכנית 8/ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש

 17399, ח״ח 25.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קווי בנין לפי מצב קיים;

 ב) קביעת הנחיות ברורות בדבר רישוי מבנים קיימים

 שאינם שומרים על מרווחים חוקיים.

 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 מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית,

 טלי 04-6468585. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, 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.

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)

 ראפע חגיאגירה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

7.5.2006 ,  3130 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי 3/מק/2166״,

 שינוי לתכניות 127/03/3, 3/127/03/3, 125/03/3, 1/125/03/3,

 43/101/02/3, 40/101/02/3, 32/101/02/3, 3/מק/2040,

 8/125/03/3, 3/מק/2028, 3/מק/2087, 3/במ/196.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע ט״ו

- גוש 2003, חלקות 17-5, 9, 10, 13, ח״ח 7, 8, 11, 12; גוש 2004,

 חלקות 27,24, 28-19, ח״ח 17, 18; גוש 2015, חלקות 3, 9, ח״ח 1,

 7, 8, 10; גוש 2016, חלקות 8, 14, 25, 27, 29, 31, 33, 34, ח״ח 22;

 גושים 2488, 2489, 2497, 2680-2678 בשלמותם; גושים חדשים

 בהסדר (שלב די) - 2649-2647; שטח התכנית: 1,053.295 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות ברובע ט״ו, אזור

 מגורים אי, דו וחד־משפחתיים ובאזור מגורים מיוחד במגרשים

 1601, 1602, 1603 ובמגרש 855 ציפוי גדרות באבן או בטיח

 אקרילי בגוון לבן שבור נוסף על החיפויים לפי תכניות תקפות

 ותוספת אפשרות לגמר חזיתות המבנים בטיח אקרילי לבן

 שבור או בלבני סיליקט, כל זאת עקב סדקים ובעיות תחזוקת

 הגדרות והמבנים הפרטיים; ב) שינוי הוראות בדבר עיצוב

- ציפוי חזיתות וגדרות.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת״ד

 28, אשדוד, טלי 08-8545318/9, פקסי 08-8677810. העתק

 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום, שדי הנשיאים, ליד בית המשפט, ת״ד 68, באר שבע,

 טלי 08-6263888.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת

 מסי 3/מק/2130״, שינוי לתכניות מפורטות 69/102/03/3,

.78/101/02/3 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע אי,

 רחי חיבת ציון 8 - גוש 2061, ח״ח 108; גוש 2077, ח״ח 161;

 שטח התכנית: 1.349 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדדי צפוני

 להקמת מבנה, מעון יום לפגועי נפש, ושינוי קווי בנין קדמי,

 צדדי, דרומי ואחורי להקמת עמודים וקורות דקורטיביים בלבד,

 סביב המבנה; ב) שינוי קו בנין צדדי צפוני מ־3 מי ל־0 מי כדי

 לאפשר בניית מעון; ג) שינוי קו בנין קדמי מ־5 מי ל־1.3 מי וקווי

 בנין צדדי דרומי ואחורי מ־3 מי ל־0 מי להקמת עמודים וקורות

 דקורטיביים למטרת גידור, סביב המבנה בלבד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.10.2004 ובילקוט הפרסומים 5352, התשס״ה.

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי שג/מק/37/05״,

 שינוי לתכניות ג/1933, ג/6769.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שעב - גוש 19782,
 חלקה 4 בשלמותה, ח״ח 37.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין בדבר בניה קיימת
 בלבד.

 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 שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה, טלי 04-9942121.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, 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.

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי שג/מק/16/01״, שינוי לתכנית ג/2834.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18579,

 ח״ח 94.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין

 לגבי בניה קיימת בלבד, ללא שינוי בזכויות הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5115, התשס״ג, עמי 81.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה, טלי 9942121¬
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 נצרת עילית, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ז׳ בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006)

 סמיר והבה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

ז הדרום  מחו

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

3131 7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, ט׳ באייר התשס״ו



 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 באר טוביה, אזור התעשיה באר טוביה, טלי 8509771¬

.08 

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע,

 טלי 08-6263799.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)

 דרור שור

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר טוביה

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה תמר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום מופקדת ״תכנית מסי 10/מק/1020״, שינוי לתכנית

.7/102/02/10 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור עין גדי, חוף

 מסי 2, סמוך לנחל ערוגות ולחוף מסי 3 (החניון הסגור) - חלקי

 גוש 100052.

 עיקרי הוראות התכנית: א) עדכון מסגרת תכנונית לחוף

 מסי 2, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים;

 ב) שינוי מיקום אזור נופש גי אזור שירותי דרך, שטח חניה

 ושינוי קווי בנין בתוך מסגרת גבול התכנית המפורטת

 7/102/02/10, ללא תוספת שטח או זכויות בניה לייעודים

 השונים.

 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 תמר, טלי 08-6688841.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ד באדר התשס״ו (14 במרס 2006)

 דב ליטבינוף

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה תמר

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי באדר התשס״ו (6 במרס 2006)

 צבי צילקר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבד הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קרית גת ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מסי 9/מק/2013״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת, מצפון

- מסגריית אמסילי, ממזרח - אתר עתיקות - חלקי גוש 3027;

 מגרש 2011 בשלמותו מתכנית 16/104/03/9.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין; ב) הגדלת

 תכסית ללא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה.

 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 קרית גת, רחי חשוון 1, קרית גת, טלי 08-6874723.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע, טלי

.08-6263384 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב באדר התשס״ו (12 במרס 2006)

 מיכה גבאי

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית גת

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבד הפקדת תכנית איחוד וחלוקה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר טוביה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום מופקדת ״תכנית ״איחוד וחלוקה מסי 8/מק/

 2088״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשיה באר

 טוביה - גוש 312, ח״ח 5; גוש 2475, ח״ח 35.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת

 הבעלים.

7.5.2006 ,  3132 ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מרב פלח, עו״ד

 באת כוח החברה

 מטרה - מרגלית טולדנו יחסי ציבור בע״מ

 (ח״פ 51-220376-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה כי החברה הנ״ל קיבלה החלטה

 מיוחדת בדבר פירוקה מרצון. אסיפת נושים של החברה הנ״ל,

-  בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג

 1983, תתכנס ביום 18.6.2006 או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 17.00, במשרד עו״ד גבריאל הנר,

 רח׳ בן יהודה 242, תל אביב.

 מרב פלח, עו״ד

 באת כוח החברה

 אופנת 06ו בע״מ

 (ח״פ 51-267661-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 7.6.2006, או 30 ימים מיום הפרסום, בשעה

 10.00, במשרד רו״ח יוסי סימן טוב, רח׳ זיבוטינסקי 138, רמת

 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 שיר פרי, מפרק

 חי הובלות ק.מ. (ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-155435-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 5.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדה של המפרקת,

 יהודית קושיצקי, רח׳ משה דיין 4/17, יהוד, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 יהודית קושיצקי, מפרקת

 הודעות אלה מתפדסמות באחדיות המודיעים ואין

 בפדסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 מונטנה דויאל טדדינג בע״מ

 (ח״פ 51-209727-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 7.6.2006, בשעה 16.00, אצל מונטנה דוכינאן, רח׳

 שמואל תמיר 68/7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מונטנה דוכינאן, מפרק

 חומדית לבנין והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-147799-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 15.5.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדה של החברה,

 רח׳ השלושה 74, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מאיד מזדחי, מפרק

 מ.ב.מ. דעיונות בע״מ

 (ח״פ 51-214247-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 25.6.2006, בשעה 10.00, אצל פסח מאור,

 רח׳ השזיפים 45א, ת״ד 183, כפר תבור, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 פסח מאוד, מפרק

 אפקס טלקום בע״מ

 (ח״פ 51-298696-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 5.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 16.00, רח׳ בן יהודה 242, תל

3133 7.5.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5525, טי באייר התשס״ו



 הנ״ל תתכנס ביום 5.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק,

 יעקב מרמור, רח׳ הסנונית 36, הוד השרון, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 יעקב מדמוד, מפרק

 אלמנשיה - שמידה, כח אדם ושידותים בע״מ

 (ח״פ 51-275075-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 8.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, נעים

 עאמר, כפר קאסם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 נעים עאמד, מפרק

 דב סל אחזקות(993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-190201-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 12.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדה של המפרקת,

 יהודית קושיצקי, רח׳ משה דיין 4/17, יהוד, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 יהודית קושיצקי, מפרקת

 מנהטן ניו יודק מוצדי בשד בע״מ

 (ח״פ 51-198958-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 15.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדה של החברה,

 רח׳ קלישר 15, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עמיאל לוי, מפרק

 מעדני אבידם 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-299201-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 8.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרד עו״ד שי הראל,

 רח׳ בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי הדאל, עו״ד

 בא כוח החברה

 ע.ה.מ.ח.י. סחד בינלאומי בע״מ

 (ח״פ 51-259825-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 18.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.00, ברח׳ בן יהודה 242, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מדב פלח, עו״ד

 באת כוח החברה

 גדי פתוח בע״מ

 (ח״פ 51-066508-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 18.6.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 15.00, ברח׳ בן יהודה 242, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מדב פלח, עו״ד

 באת כוח החברה

 מדמוד הובלות(985ו) בע״מ

 (ח״פ 51-105409-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
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