
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ב בםיון התשם״ו 5538 8 ביוני 2006

ד  עמו

נרים וטרי  הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הו

3558 ( י  (בחינת רישו

רות לראש הרשות ת הבחי צאו  הודעה בדבר תו

מית אבו םנאן 3558  המקו

רות לראש הרשות ת הבחי צאו  הודעה בדבר תו

 המקומית ראמה 3558

 אברזה על מטבע זיכרון לפי חוק בנק ישראל 3558

 הודעה בדבר קביעת ערבו הנקוב של מטבע ושאר

 פרטיו 3559

ית וביטול ות כרשות תמרור מרכז י  תיקון אצילת סמכו

לה 3559  אצי

ן 3559 צאת חבר מלשכת עורכי הדי  הודעה בדבר הו

ה זמנית של חבר מלשכת עורכי  הודעה בדבר השעי

 הדין 3559

ד סטטיסטיקה 3559 בו  הודעה על עי

ת בבתי המשפט 3559 מו  הודעה על ביעור רשו

 הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק

 המקרקעין 3560

ת בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 3560 דעו  הו

ה 3566 י ן והבנ ו ת לפי חוק התכנ דעו  הו

ר 3585 בו ת מאת הצי דעו  הו

ד  עמו

ם לפי חוק בתי המשפט 3552 י י ו נ  מי

י לפי חוק בתי המשפט ולפי פקודת התעבורה 3553 ו נ  מי

ני משפחה 3553 י שופט לבית המשפט לעני ו נ  מי

 הטלת תפקיד של מנהל כללי למשרד המשפטים 3553

י חוקרי ילדים 3553 ו נ  מי

י מקרקעין ועדת ערר לפי חוק מיסו ושב ראש לו י י ו נ  מי

 (שבח, מכירה ורכישה) 3553

ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים ושב ראש לו י י ו נ  מי

ות 3554  לעבודות הנדסה בנאי

ני משפחה 3554 י רשמת לבית המשפט לעני ו נ  מי

 אצילת סמכות לפי חוק־יםוד: הממשלה 3554

ת לראש חדו ו  הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מי

מית חורפיש 3554  הרשות במועצה המקו

ים 3554 י ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקי ו נ  מי

1 מקום המנהל הכללי של משרד 6 מ י מ ו נ  מי

ת 3554 רו י  התי

ת 3554 ו נהלי רות המי י מפקחים לפי חוק העבי ו נ  מי

 הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של

ת בנאמנות.... 3555  תשקיפי קרנות להשקעות משותפו

ת תפו  נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משו
 בנאמנות לענין היתר לפרסומו 3557



 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

 אני ממנה בזה את סביונה רוטלוי, ת״ז 300243ו00, שופטת של

י בתל ז , לסגנית נשיא של בית המשפט המחו י ז  בית משפט מחו

ם י״ח בסיון ו וני 2006) עד י ו בי ) ו ״ ס ש ת ם הי בסיון ה ו  אביב, מי

 התש״ע (ו3 במאי 0ו20).

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

 אני ממנה בזה את הילה גרסטל, ת״ז 053539490, שופטת של

י בתל ז , לסגנית נשיא של בית המשפט המחו י ז  בית משפט מחו

ם י״ח בסיון ו וני 2006) עד י ו (ו בי ם הי בסיון התשס״ ו  אביב, מי

 התש״ע (ו3 במאי 0ו20).

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

 אני ממנה בזה את משה סובל, ת״ז ו05902249, שופט של בית

 משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט

ם יי בטבת ו ולי 2006) עד י ו (ו בי ז התשס״ ם הי בתמו ו , מי י ז  מחו

3 בדצמבר 2006). ו ) ו  התשס״

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

, ת״ז ה של השופטת רות זוכוביצקי י ו נ  אני מאריך בזה את מי

ז  000896449, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחו

ם כ״ד ו ולי 2006) עד י ו (5ו בי ז התשס״ ם י״ט בתמו ו  ירושלים, מי

 באדר בי התשס״ח (ו3 באוגוסט 2008).

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

 אני ממנה בזה את דבורה ברלינר, ת״ז 008422354, שופטת של

, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית י ז  בית משפט מחו

ם ו ני 2006) עד י ו ו (ו בי ם הי בסיון התשס״ ו ון, מי  המשפט העלי

 טי בכסלו התשס״ז (30 בנובמבר 2006).

יר התשס״ו(18 במאי 2006)  כ׳ באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

 אני ממנה בזה את דוד חשין, ת״ז 000365692, שופט של בית

, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט י ז  משפט מחו

ם טי בכסלו ו ני 2006) עד י ו ו (ו בי ם הי בסיון התשס״ ו ון, מי  העלי

 התשס״ז (30 בנובמבר 2006).

יר התשס״ו(18 במאי 2006)  כ׳ באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ת צור, ת״ז 000649889, שופטת של בית די הו  אני ממנה בזה את י

י בירושלים, ז , לסגנית נשיא של בית המשפט המחו י ז  משפט מחו

ם די באב התש״ע ו ולי 2006) עד י ו (6ו בי ז התשס״ ם כי בתמו ו  מי

ולי 0ו20).  (5ו בי

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ני חבש, ת״ז 60ו020534, שופט של בית  אני ממנה בזה את עו

י בירושלים, ז , לסגן נשיא של בית המשפט המחו י ז  משפט מחו

ם די באב התש״ע ו ולי 2006) עד י ו (6ו בי ז התשס״ ם כי בתמו ו  מי

ולי 0ו20).  (5ו בי

(22 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3552 ילקוט הפרסו



 הטלת תפקיד של מנהל כללי למשרד המשפטים

ו 959 ״ט- נה (מינויים), התשי רות המדי  לפי חוק שי

נה (מינויים), רות המדי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שי

נה, אני רות המדי ת עם נציב שי עצו י , בהתי ו ו 959 ״ט-  התשי

 מטיל על משה שילה, ת״ז 05345946, עובד מדינה, את תפקיד

 המנהל הכללי של משרד המשפטים.

י מנהל כללי ו נ ו עד למי ם א י לשלושה חודשי ו נ  תוקף המי

 למשרד המשפטים, לפי המוקדם.

(24 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ו באי

 (חמ 3-56)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 מינוי חוקרי ילדים

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

ת ו ני הראי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון די

עדה ו ת עם הו ו עצ י , ולאחר התי ו ו 9 55 - ו  (הגנת ילדים), התשט״

ם מטה מי  שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשו

 לחוקרי ילדים:

 אריאל ארגמן, ת״ז 034275727

, ת״ז 032382970 י  ליאת אשכנז

 טל בורלא, ת״ז 032827933

 מיטל פוליט, ת״ז 032869497

י לשלוש שנים. ו נ  תוקף המי

ו (24 במאי 2006) יר התשס״  כ״ו באי

(3 -40  (חמ ו

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.

 מינוי יושב ראש לוועדת ערר

י מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), סו  לפי חוק מי

ו 963 ג-  התשכ״

י מקרקעין (שבח,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסו

ו (להלן - החוק), וסעיף 6ו לחוק ו 963 - ג ,התשכ״ רכישה)  מכירה ו

ת ו עצ י , ולאחר התי 2 ו 984 ד-  בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

ון, אני ממנה את השופט עמוס א בית המשפט העלי  עם נשי

, י ז  זמיר, ת״ז 9289687, שופט בקצבה של בית המשפט המחו

ז תל אביב  ליושב ראש ועדת ערר לענין סעיף 88 לחוק במחו

ני 2006). ו ו (7ו בי ום כ״א בסיון התשס״  החל בי

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-324)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמי 130.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

א בית המשפט , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

אל אי צור, ת״ז ו ו של השופט י י ו נ ון, אני מאריך בזה את מי  העלי

ז ירושלים,  000897066, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחו

ם הי בסיון התשס״ו ו  לתקופה של ארבע שנים נוספות, מי

ם י״ח בסיון התש״ע (ו3 במאי 0ו20). ו וני 2006) עד י  (ו בי

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 84 ד-  משולב], התשמ״

ו של צבי שרצקי, ת״ז 003402054, י ו נ  אני מאריך בזה את מי

ם  שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלו

ולי 2006) עד ו (ו בי ז התשס״ ם הי בתמו ו  (נוער) במחוז המרכז, מי

ם י״ד בטבת התש״ע (ו3 בדצמבר 2009). ו  י

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 מינוי

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

 ולפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, 2 , בהתאם לסעיף 26(ג) לפקודת התעבורה ו ו 9 84 ד-  התשמ״

ה י ו נ א בית המשפט עליון, אני מאריך בזה את מי  ובהסכמת נשי

 של השופטת רות כצמן, ת״ז 007707334, לסגנית נשיא של בתי

ז ם הי בתמו ו ז תל אביב, מי  משפט שלום לעניני תעבורה במחו

ו (ו3 באוגוסט ם זי באלול התשס״ ו ולי 2006) עד י ו (ו בי  התשס״

.(2006 

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-60)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמי 68.

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. ני מדי  2 די

 מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה

ו 995 ״ה-  לפי חוק בתי המשפט לעניני משפחה, התשנ

ני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעני

ון, א בית המשפט העלי , ובהסכמת נשי ו ו 9 95 ה- ״  משפחה, התשנ

 אני ממנה בזה את השופט רמזי חדיד, ת״ז 3ו535320, שופט של

ום  בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל בי

ני 2006). ו ו (ו בי  הי בסיון התשס״

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-2666)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 393.

3553 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



ת במועצה המקומית חורפיש ת לראש הרשו חדו ו רות המי  הבחי

ני 2006). ו ו (27 בי ז התשס״ ום גי, אי בתמו מו בי י תקי  י

ו (8 במאי 2006) יר התשס״  יי באי

 (חמ 3-709)

 רוני בר-און

 שר הפנים

 מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים

ו 959 ״ט- נה (מינויים), התשי רות המדי  לפי חוק שי

נה (מינויים), רות המדי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שי

ת , אני מטיל על מירב בארי, הכלכלנית הראשי ו ו 959 ״ט-  התשי

נה על  לרשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממו

נים שמנועה בהם י ם והענ ושאי ים בכל הנ  ההגבלים העסקי

נית קן, לטפל לפי הסדר נה על ההגבלים העסקיים, רו  הממו

 למניעת ניגוד ענינים שנערך בענינה.

א לשלושה חודשים. י י ה ו נ  תקופת המי

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-367)

שי  אליהו י

ה המסחר והתעסוקה  שר התעשי

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

 התיירות

ו 959 ״ט- נה (מינויים), התשי רות המדי  לפי חוק שי

נה (מינויים), רות המדי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שי

נה, רות המדי ת עם נציב שי ו עצ י , ולאחר התי ו ו 959 ״ט-  התשי

, תי רו י צר התי  אני מטיל על רפי בן חור, סמנכ״ל בכיר המו

י תפקיד המנהל הכללי של משרד לו רות, את מי י  במשרד התי

ם אי ו ו (25 במאי 2006) עד י יר התשס״ ם כ״ז באי ו רות, מי י  התי

בו של אלי כהן, המנהל ו (28 במאי 2006) או עד שו  בסיון התשס״

ץ לארץ, לפי המוקדם. ו ח רות, מ י  הכללי של משרד התי

ו (21 במאי 2006) יר התשס״  כ״ג באי

 (חמ 3-56)

 יצחק הרצוג

ת רו י  שר התי

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 מינוי מפקחים

ו 9 85 - ו ות, התשמ״ נהלי ת המי רו  לפי חוק העבי

ות, נהלי רות המי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבי

ו (להלן - החוק), אני ממנה את עובדי משרד ו 9 8 5 - ו ״ מ ש ת  ה

הם מפורטים להלן, למפקחים תי  החקלאות ופיתוח הכפר ששמו

ת בתקנות ו נהלי רות אשר נקבעו כעבירות מי  לגבי העבי

, 2 2006- ו נהלי - דיג), התשס״ ת (קנס מי ו נהלי ת המי רו  העבי

זאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק:  ו

 השם מסי זהות

וני 053309175 ם אנגי י  חי

 אורן סונין 057324596

, עמי 31.  1 ס״ח התשמ״ו

 2 ק״ת התשס״ו, עמי 724.

 מינוי יושב ראש לוועדת ערר

ות,  לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאי

 התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות

ו (להלן - החוק), וסעיף 6ו לחוק ו 9 69 ט-  הנדסה בנאיות, התשכ״

ת ו עצ י , ולאחר התי 2 ו 984 ד-  בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״

ן, אני ממנה את עמוס זמיר, ת״ז ו א בית המשפט העלי  עם נשי

, ליושב ראש ועדת י ז  9289687, שופט בקצבה של בית משפט מחו

 ערר לפי החוק.

י לשנתיים. ו נ  תוקף המי

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-286)

ן  חיים רמו

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 218; התשס״ה, עמי 746.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה

ו 995 ״ה-  לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ

ני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעני

, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה ו ו 9 95 ה- ״  משפחה, התשנ

י, ת״ז 028364286, לרשמת של בתי נעאם שרקאו  בזה את אי

ום הי בסיון ז הצפון, החל בי  משפט לעניני משפחה במחו

ני 2006). ו ו (ו בי  התשס״

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-2666)

 אהרן ברק

ן ו א בית המשפט העלי  נשי

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 393.

 אצילת סמכות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

, אני ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ב) לחוק-יסוד: הממשלה

ה ומסי רי  אוצל את סמכותי לפי סעיף 5(יא) לפקודת מסי העי

, למנהל הכללי של משרד הפנים. 2  הממשלה (פטורין), 938ו

ו (17 במאי 2006) יר התשס״  י״ט באי

( 3 - ו  (חמ 7

 רוני בר-און

 שר הפנים

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 214.

 2 ע״ר 1938, תוסי 1, עמי 27.

 הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

 הרשות במועצה המקומית חורפיש

ו ת וסגני ת (בחירת ראש הרשו ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

ו 975  וכהונתם), התשל״ה-

מית חורפיש, עצה המקו  בעקבות התפטרותו של ראש המו

ת (בחירת ו מי ת המקו ו י  ובהתאם להוראת סעיף 24א לחוק הרשו

, אני קובע כי ו ו 9 75 ה- ו וכהונתם), התשל״  ראש רשות וסגני

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211; התשס״ג, עמי 553.
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ים תי ם מהו י י ו נ  ״אין בתשקיף המצורף בזה שי

ואה לתשקיף הקודם של הקרן שפורסם״  בהשו

ם י י ו נ  ״בענינים המפורטים להלן חלו בתשקיף שי

ואה לתשקיף הקודם של הקרן ם בהשו י תי  מהו

תי  שפורסם״ ובהמשך יפורטו באופן תמצי

ן פרטים אלה: מספר ו ם, בצי י תי ם המהו י י ו נ  השי

ד בתשקיף שבו מופיע הענין ששונה,  העמו

י ומספר האסמכתא ו נ ת השי דו ח או ו ו י  תאריך הד

״ - תי י מהו נו  של הדוח כאמור; לענין זה, ״שי

ו דוח לפי תקנות י שיש להגיש לגבי ו נ  כל שי

, דוח די י ת בנאמנות (דוח מי תפו  השקעות משו

דוח על הצבעה ת ו דו חי , דוח על החזקת י  חודשי

; 3  באסיפה כללית), התשנ״ה-1994

ו ליד ן עובדה ז י , תצו י ו נ  לא הוגש דוח על השי

ח; ו ו ן תאריך הדי י ו צ י שפורט בטופס ולא י ו נ  השי

ן מועד תשלום אגרת התשקיף ומספר שובר י ו צ  (4) י

 התשלום.

ה חתום בחתימה אלקטרונית ביד הי  (ג) טופס הבקשה י

 מורשה חתימה אלקטרונית שהסמיך לענין זה מנהל הקרן.

 (ד) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חוזר תוגש לרשות

עות לפני תאריך התשקיף; הוגשה אוחר משלושה שבו  לא י

ושב ראש הרשות, ר רשאי י עד האמו  הבקשה לאחר המו

ית תאריך רות על דחי א הסמיך לענין זה, להו  או עובד שהו

עד עות לאחר המו א עד שלושה שבו  התשקיף למועד שהו

ו ושב ראש א אולם רשאי הי  שבו הוגשה הבקשה לרשות; ו

עד להגשת רות על הקדמת המו  עובד שהסמיך כאמור, להו

זר אם בחודש שבו  בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חו

ת שקדמו עו ו בשלושת השבו עד התשקיף להתפרסם, א ו  מי

דה מן הרגיל. מי העבו  לו, קטן מספר י

ת תטפל בבקשות לקבלת היתר לפרסום תשקיף  (ה) הרשו

 לפי סדר קבלתן, תוך הבחנה בין בקשות להתיר פרסומם

ת פו זרים ושל תשקיפים חדשים, ומתן עדי  של תשקיפים חו

ת ושב ראש הרשו  לראשונות; בנסיבות חריגות רשאי י

 להורות על סטיה מכלל זה.

ת לא תטפל בבקשה לקבלת היתר לפרסום  (ו) הרשו

 תשקיף שנשלחה לרשות, שלא צורפו לה כל המסמכים

דעה זו.  הנדרשים על פי הו

ה ערוך כאמור י ה  (ז) מסמך המצורף לטופס בקשה י

ח האלקטרוני. ו ו י  בתקנה 12 לתקנות הד

 תשקיף חדש

גיש לרשות  3. (א) מנהל קרן המבקש להקים קרן חדשה י

 הודעה על הקמת הקרן החדשה באמצעות טופס (ק-200);

ן שם הקרן בעברית ובאנגלית או בתעתיק י ו צ  בטופס י

ן שם הנאמן בעברית. י ו צ  אנגלי, וכן י

 (ב) בקשה להתיר פרסום תשקיף של קרן חדשה תוגש,

דעה לפי סעיף קטן (א) לעיל,  לאחר שהוגשה כבר הו

 באמצעות טופס בקשה להתיר פרסומו של תשקיף קרן

 חדשה (ק־201).

ו אלה: י ה רפו לטופס הבקשה י צו  (ג) המסמכים שי

צג את מנהל הקרן י ן המי י הכוח לעורך הדי פו י  (1) י

 בכל הכרוך בהגשת הבקשה לרשות;

 3 ק״ת התשנ״ה, עמי 304; התשס״ו, עמי 28.

ת מסי זהות ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת ם ת ש ת ה  ת

ז גופמן 022001762  עו

 גיימי שפירו 013939277

 צביקה סנובסקי 011271624

 ישראל סטולבוב 014375042

ש 068302140 עי  דניאל בן י

ר יפרח 059117333  מאי

 משה אלמוג 059115113

 גיא שונק 029608825

י זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל ו נ  תוקפו של מי

 העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

ו (15 במאי 2006) יר התשס״  י״ז באי

( 3 - ו  (חמ 923

ן  שלום שמחו

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם

 של תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

ו 994 ״ד- ת בנאמנות, התשנ תפו  לפי חוק השקעות משו

 ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 29(ה)

ר , ובאישו ו ו 9 94 ד- ״ ת בנאמנות, התשנ תפו  לחוק השקעות משו

ירות ערך (להלן - הרשות) סדרי י ת נ  שר האוצר, קבעה רשו

 טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות

ת בנאמנות (להלן - קרן) כמפורט להלן: תפו  משו

 הגדרות

 ו. בהודעה זו -

ירות ערך (חתימה י ח״ - כהגדרתו בתקנות נ ו ו י  ״אתר הד

2 (להלן - תקנות ח אלקטרוני), התשס״ג-2003 ו ו י ד  ו

ח האלקטרוני); ו ו י  הד

ו מסמך  ״טופס״ - טופס אלקטרוני המשמש להגשת תשקיף א

א מופיע, במועד הגשת התשקיף או  לרשות, כפי שהו

ח של הרשות; ו ו י  המסמך, באתר הד

ם עבודה ברשות; ו א י ם שהו ו  ״יום עבודה״ - י

ת צעו ה מו תי דו חי  ״תשקיף חדש״ - תשקיף של קרן שי

 לציבור לראשונה;

ו תשקיף חדש. נ  ״תשקיף חוזר״ - תשקיף של קרן שאי

 בקשה לפרסום תשקיף

 2. (א) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף תוגש לפי הטופס

ן עד לכך, כמפורט בסעיפים 3, 4 ו־7, לפי העני ו  המי

 (להלן - טופס בקשה).

 (ב) בטופס בקשה -

לאו כל הפרטים הנדרשים בו; מו  (1) י

דעה בזו הלשון: ״הננו  (2) יכלול מנהל הקרן הו

ת ראו ת הו מו י  להודיעכם כי בתשקיף המצורף מתקי

ת בנאמנות״; תפו  חוק השקעות משו

ן י י צ  (3) לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף חוזר - י

 מנהל הקרן אחד מאלה, לפי הענין:

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 308.

 2 ק״ת התשס״ג, עמי 665; התשס״ה, עמי 332.
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ת תמסור למנהל קרן את הערותיה מוקדם ככל  (ב) הרשו

ה לתיקונים בתשקיף שהעביר מנהל תי  האפשר; את הערו

ום העבודה השני אוחר מהשעה 4:00ו בי  הקרן תמסור לא י

עד שבו על מנהל הקרן להגיש לרשות, לפי  שלפני המו

ום העברת  סעיף 7(ב), את טופס ק-207 (להלן - שעת סי

אוחר עו לרשות לא י י נים הג  הערות), ובלבד שהתיקו

ום העבודה השני שלפני שעת סיום  מהשעה 4:00ו בי

 העברת ההערות.

ר בסעיף קטן (ב), הגיע מידע נוסף לידיעת  (ג) על אף האמו

א י ת לאחר שעת סיום העברת ההערות, רשאית ה  הרשו

ת נוספות למנהל הקרן.  להעביר הערו

א הסמיך לענין ו עובד שהו ת א ושב ראש הרשו  (ד) ראה י

נים  זה, לאחר שעת סיום העברת ההערות, כי נדרשים תיקו

א להורות למנהל הקרן על ו  נוספים בתשקיף רשאי ה

ית תאריך התשקיף למועד שיאפשר לתקן את התשקיף  דחי

 כנדרש.

 הגשת הנוסח הסופי של התשקיף

 7. (א) לטופס ״נוסח סופי לקבלת היתר של תשקיף קרן

רפו מסמכים אלה: צו עד לפרסום״(ק־207) י ו  המי

עד לפרסום, ו  (ו) התשקיף בנוסחו הסופי, המי

 בשתי גרסאות - האחת שסומנו בה כאמור בסעיף

ם, ההוספות וההשמטות שהוכנסו לפי י י ו נ  5 כל השי

ת הרשות, אם ניתנו, והאחרת - חפה מכל סימון;  הערו

 בעמוד האחרון של התשקיף, מתחת לכותרת ״שמות

 הדירקטורים של מנהל הקרן שחתמו על התשקיף״

יפה ת הדירקטורים שחתמו על התשקיף; י באו שמו ו  י

חו של אדם לחתום במקומו על התשקיף,  דירקטור כו

ן הדבר ליד שמו של הדירקטור. י ו צ  י

ון שבה אושר  (2) פרוטוקול מישיבת הדירקטורי

 התשקיף המוגש, אלא אם כן חתמו על התשקיף כל

 חברי הדירקטוריון;

י כוח שנתן דירקטור של מנהל הקרן לאדם פו י  (3) י

ישמר ח י י הכו פו י  שחתם במקומו על התשקיף; י

 במשרדו של מנהל הקרן;

 (4) הסכם הקרן, בתשקיף של קרן חדשה בלבד;

י בתשקיף ו נ דעת מנהל הקרן כי לא חל כל שי  (5) הו

- ואה לתשקיף שהוגש באמצעות טופס ק  המוגש בהשו

ר ו אישו  ו20 או ק-202 (בסעיף זה - טיוטת תשקיף), א

ם והתוספות, לפי י י ו נ  עורך דין שכל ההשמטות, השי

ואה לטיוטת התשקיף סומנו בתשקיף  הענין, בהשו

 המוגש.

אוחר גש לרשות לא י ו , י ו  (ב) טופס ק-207, על מצורפי

שי לפני תאריך התשקיף, עד לשעה ם העבודה השלי ו  מי

ו עד השעה האמורה, רפי גש הטופס על מצו  14:00; לא הו

א הסמיך לענין ת או עובד שהו ושב ראש הרשו  רשאי י

א ית תאריך התשקיף למועד שהו  זה להורות על דחי

גש הטופס עד שבו הו מי עבודה לאחר המו  עד שלושה י

 לרשות.

ירות ן המספר שנתנה לקרן הבורסה לני י ו צ  (ג) בטופס י

 ערך בתל אביב.

 קרן סגורה

עד ו  8. לטופס ״נוסח סופי לקבלת היתר של תשקיף קרן המי

רפו גם מסמכים צו יחס לקרן סגורה י  לפרסום״(ק־207) המתי

 אלה:

ון של מנהל הקרן  (2) פרוטוקול מישיבת הדירקטורי

 שאושרה בה טיוטת התשקיף המצורפת לבקשה;

ת של מנהל הקרן ושל הנאמן,  (3) מסמכי ההתאגדו

תם מעודכנים ו ר עורך דין בדבר הי שו  יחד עם אי

 לתאריך הבקשה; מנהל קרן שהגיש את המסמכים

י ו נ ם בהזדמנות קודמת ולא חל בהם כל שי רי  האמו

ר של עורך דין על כך שלא חל  מאז, די שיצרף אישו

גשו לרשות לאחרונה או מאז י מאז שהו ו נ  בהם שי

גשו בו עד שהו ן את המו י י צ י  שהוגש תיקון להם, ו

ם או תיקונם לאחרונה לרשות; רי  המסמכים האמו

 (4) טיוטת התשקיף, חתומה בידי מנהל הקרן

 והנאמן.

זר  תשקיף חו

 4. (א) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חוזר תוגש

 באמצעות טופס ״בקשה להתיר פרסומו של תשקיף חוזר״

 (ק־202).

ו אלה: י ה רפו לטופס הבקשה י צו  (ב) המסמכים שי

 (ו) התשקיף החוזר, מסומן כאמור בסעיף 5;

צג את מנהל הקרן י ן המי י הכוח לעורך הדי פו י  (2) י

 בכל הכרוך בהגשת הבקשה לרשות;

י במסמכי ו נ ר עורך דין שלא חל שי שו  (3) אי

גשו ת של מנהל הקרן ושל הנאמן מאז שהו  ההתאגדו

ון ו מאז שהוגש תיקון להם, בצי  לרשות לאחרונה א

ו תיקונם ם א רי גשו בו המסמכים האמו עד שהו  המו

 לאחרונה לרשות;

ם י י ו נ ר עורך דין שכל ההשמטות, השי שו  (4) אי

ואה לתשקיף האחרון שפורסם,  והתוספות בהשו

 סומנו בתשקיף המוגש;

י בהסכם ו נ ר עורך דין על כך שלא חל שי שו  (5) אי

ו מאז שהוגש הסכם  הקרן מאז שהוגש לרשות א

עד שהוגש בו הסכם הקרן לרשות ן המו ו  מתוקן, בצי

ו שהוגש תיקון לו.  לאחרונה א

ים בתשקיף י ו נ  סימון שי

ו בבירור כל הוספה,  5. בתשקיף חוזר המוגש לרשות יסומנ

ואה לתשקיף הקודם שפורסם, י בהשו ו נ  השמטה או שי

ים של הקרן ורשימת הנכסים ת הכספי חו  למעט הדו

ו ש ע י י י ו נ  שהוחזקו בקרן המובאת בתשקיף; הוספה או שי

ם שהוספו י נ די צביעת השטח שברקע הטקסט או הנתו  על י

ו בצבע צהוב; השמטה תסומן בסולמית במקום שבו נ  או שו

ר עת השטח שברקע הסימן האמו צבי  נעשתה ההשמטה ו

 בצבע צהוב.

 הערות הרשות

ה למנהל הקרן, ובמידת תי ת תמסור את הערו  6. (א) הרשו

נים; קיבל מנהל קרן ו ו די י ג צי ים עמו ועם נ  הצורך תקי

גיש לרשות בפקסימילה או בדואר  הערות על התשקיף, י

ם שבהם די  אלקטרוני את התשקיף המתוקן או את העמו

ואה לתשקיף ם שהוכנסו בהשו י י ו נ נים; השי  נדרשו התיקו

ו מסומנים - י ה ת י ו נתקבלו הערות הרשו  שעלי

 (ו) אם הם מוגשים בדואר אלקטרוני - כאמור בסעיף 5;

ו בקו מנ  (2) אם הם מוגשים בפקסימילה - הוספות יסו

ו בסולמית; מנ ת יסו ן והשמטו  תחתו

ם שהוכנסו די ו העמו נ י ו צ נים על גבי תשקיף, י גשו התיקו  הו

ם. י י ו נ  בהם שי

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3556 ילקוט הפרסו



 נוהל לבדיקה מקוצרת

ו נ עד לתשקיף חוזר שאי ו והל לבדיקה מקוצרת מי  2. (א) הנ

ם בסעיף 4(א), ואשר מתייחס לקרן י י ו פים המנ  מן התשקי

 שתשקיפה הקודם נבדק בנוהל לבדיקה חלקית או מלאה

ם שקדמו לתאריך התשקיף הנבדק. דשי  בתקופת 3ו החו

ת שבסעיפים ום הדרישו ת תבחן את קי  (ב) בנוהל זה הרשו

 2 עד 4, 8 ו-9 להודעה בלבד.

 נוהל לבדיקה חלקית

ו נ עד לתשקיף חוזר אשר אי ו  3. (א) נוהל בדיקה חלקית מי

ם בסעיף 4(א), ואשר מתייחס לקרן י י ו פים המנ  מן התשקי

 שתשקיפה הקודם נבדק בנוהל לבדיקה מקוצרת בתקופת

ם שקדמו לתאריך התשקיף הנבדק. דשי  3ו החו

נה כאמור בסעיף 2, את ת תבחן, נוסף על הבחי  (ב) הרשו

ואה לתשקיף הקרן הקודם ם שחלו בתשקיף בהשו י י ו נ  השי

ת  שפורסם, ותערוך בדיקות נוספות כפי שתקבע הרשו

 מזמן לזמן, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים,

באו בתשקיף, ת ומסמכים בקשר לפרטים שהו עו די  הפירוט, י

 וכל דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה.

 נוהל לבדיקה מלאה

עד לתשקיפים אלה: ו  4. (א) נוהל בדיקה מלאה מי

 (1) תשקיף חוזר אחד לפחות של מנהל קרן בשנת

 לוח;

ת סבור כי יש  (2) תשקיף חוזר של קרן, שסגל הרשו

 לעקוב אחר ניהולה בעין בוחנת;

גשו מספר  (3) תשקיף חדש של מנהל קרן חדש; הו

 תשקיפים חדשים לקרן שבניהול מנהל הקרן החדש,

 ייבדק בנוהל זה אחד מהם לפחות.

נה כאמור בסעיף 2, את ת תבחן, נוסף על הבחי  (ב) הרשו

, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל  התשקיף במלואו ובאופן יסודי

באו ת ומסמכים בקשר לפרטים שהו עו די  הקרן הסברים, פירוט, י

 בו, וכל דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה.

 נוהל בדיקת תשקיף של קרן חדשה

ת תבחן את הכריכה של טיוטת תשקיף של קרן  5. הרשו

 חדשה, וכל ענין נוסף הנראה לה טעון בדיקה בטיוטת

 התשקיף, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים,

באו בה וכל ת ומסמכים בקשר לפרטים שהו עו די  פירוט, י

 דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה.

 הוראות נוספות

כו לענין זה, רשאי א הסמי ושב ראש הרשות, או עובד שהו  6. י

ו  להחליט כי יינקט ביחס לתשקיף נוהל לבדיקה חלקית א

ם הנדרשים לבחינה ם בו התנאי מי י  מלאה, אף שמתקי

 בנוהל לבדיקה מקוצרת או חלקית, לפי הענין, אם ראה כי

ת זאת. קו  נסיבות הענין מצדי

ימים  ביטול נהלים קי

וטות תשקיפים של קרנות להשקעות  7. נוהלי בדיקה של טי
3 ו 9 68 ח- ירות ערך, התשכ״ י ת בנאמנות לפי חוק נ  משותפו

- בטלים.

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-3580)

 משה טרי

רות ערך י י ת נ ושב ראש רשו  י

 3 י״פ התשנ״ד, עמי 2880.

ר עקרוני של הבורסה לרשום למסחר את שו  (ו) אי

ת; דו חי  הי

ילים, אם ם ומבו מי  (2) הסכמי החיתום, כשהם חתו

ת מובטחת בחיתום; דו חי  הצעת הי

נם ת הסדרים שאי י ת להימנע מעשי בו י  (3) התחי

 מפורטים בתשקיף.

 היתר הרשות

תר לפרסום ע למנהל הקרן על מתן ההי די ת תו  9. (א) הרשו

 התשקיף בהודעה שתישלח סמוך לאחר החתימה לפי

ן בכתובת מנהל הקרן שנמסרה י  מספר הפקסימילה המצו

ן בטופס ק־207 מספר י  לרשות; מנהל קרן רשאי לצי

דעה על מתן ההיתר. ו תישלח ההו נה שאלי  פקסימילה שו

ישמר ת לפרסום התשקיף י  (ב) היתר חתום של הרשו

ם של ההיתר מי  במשרדי הרשות, ושלושה עותקים חתו

ישלחו למנהל הקרן בדואר.  י

 המצאת התשקיף שפורסם לרשות

ן לאחר תאריך ם העבודה הראשו ו אוחר מי  10. (א) לא י

גיש מנהל קרן לרשות את התשקיף שפרסומו  התשקיף י

 הותר, במצורף לטופס ״פרסום תשקיף קרן״ (ק־121).

מי עבודה לאחר תאריך התשקיף חר משני י או  (ב) לא י

א מנהל הקרן לרשות תצלום ברור וניתן לקריאה י מצ  י

ת בעיתון על פרסום התשקיף, במצורף דעו  בנוחות של המו

רות ערך״ (ק-208). י י ת נ  לטופס ״התכתבות עם רשו

מי עבודה  פרסום ימים שאינם י

מי נם י ם שאי מי ים את הי ת תפרסם אחת לחודשי  11. הרשו

ים שלאחר הפרסום.  עבודה בחודשי

 ביטול סדרי הטיפול הקיימים

 2ו. סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות

ירות ערך, י ת בנאמנות לפי חוק נ תפו  להשקעות משו

4 - בטלים. ו 9 68 ח-  התשכ״

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-3580)

 משה טרי

רות ערך י י ושב ראש רשות נ  י

 4 י״פ התשנ״ד, עמי 2881.

 נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות
 בנאמנות לענין היתר לפרסומו

ו 994 ״ד- ת בנאמנות, התשנ תפו  לפי חוק השקעות משו

ת תפו  תוקף סמכותה לפי סעיף 29(א) לחוק השקעות משו

דעה צר ולאחר הו , באישור שר האו ו ו 9 94 ד- ״  בנאמנות, התשנ

ירות ערך י ועדת הכספים של הכנסת, מפרסמת רשות נ  לו

 (להלן - הרשות) נהלים שקבעה לבדיקת תשקיף של קרן

ת בנאמנות (להלן - קרן): תפו  להשקעות משו

 הגדרות

 ו. בנוהל זה, ״תשקיף חדש״ ו״תשקיף חוזר״ - כהגדרתם

 בהודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של

2 (להלן - ת בנאמנות תפו  תשקיפי קרנות להשקעות משו

 ההודעה).

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 308.

 2 י״פ התשס״ו 3555.

3 5 5 7 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: משלב נוהאד

ו (23 במאי 2006) יר התשס״  כ״ה באי

 (חמ 2150—3)

 עמאר עפיף

רות  מנהל הבחי

מית אבו סנאן עצה המקו  המו

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
 המקומית ראמה

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

ת (בחירות), ו מי ת המקו ו י  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו

ת ו מי ת המקו ו י , ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשו  התשכ״ה—11965

, נמסרת ו וכהונתם), התשל״ה—21975 י ת וסגנ  (בחירת ראש הרשו

ת מי ת המקו רות לראש הרשו ת הבחי צאו דעה על תו  בזה הו

 ראמה:

ו (30 במאי ום גי בסיון התשס״ מו בי י רות שקו  א. לקראת הבחי

— (2006 

ם כלהלן: עמדי ת המו  1. אושרו הצעו

י עפיף או  1. גז

עו  2. המספר הכולל של הבוחרים שהצבי

ת 1,798 מי ת המקו  בתחום הרשו

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1,776

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 22

ו לכל אחד תנ י  5. מספר הקולות הכשרים שנ

 מהמועמדים:

 הקולות

זים  שם המועמד במספרים באחו

י עפיף 1,755 98.82 או  גז

י עפיף  6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: גזאו

ני 2006) ו ו (5 בי  טי בסיון התשס״

 (חמ 2150—3)

 חג'אג'רה ראפא

רות  מנהל הבחי

מית ראמה עצה המקו  המו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 אכרזה על מטבע זיכרון

״ד-1954  לפי חוק בנק ישראל, התשי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל,

ז על ת עם הממשלה, אני מכרי ו עצ י , ולאחר התי 1 ״ד-1954  התשי

ת, התשס״ו-2006, בערך נקוב 10 שקלים ם העצמאו ו  מטבעות י

 חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו־1 שקל

 חדש (כסף רגיל), כמטבעות זיכרון, לענין הסעיף האמור.

ו (25 במאי 2006) יר התשס״  כ״ז באי

 (חמ 3-105)

 סטנלי פישר

 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התשכ״ח, עמי 48.

 הודעה בדבר בחינה

י), נרים (בחינת רישו וטרי  לפי תקנות הרופאים הו

ו 9 9 ו - א ״ נ ש ת  ה

נרים (בחינת וטרי  בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות הרופאים הו

ום נה נקבע לי עד הבחי ע כי מו די , אני מו ו ו 9 9 ו - א ״ נ ש ת  רישוי), ה

ו (ו באוגוסט 2006), בשעה 0.00ו.  גי, זי באב התשס״

, בבית הספר נרי וטרי ם הו לי ים בבית החו נה תתקי  הבחי

 לרפואה וטרינרית, בבית דגן.

ועדת הבחינה, לא  המבקש להיבחן יגיש בקשה בכתב, לו

ם לפני מועד הבחינה. מי ו י 0 אוחר מ-  י

 מען ועדת הבחינה:

 להתכתבות: בית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט,

ץ, טלי בי רו  ת״ד 00ו76, רחובות. לבירורים טלפוניים: מרים מאי

 ו03-968850.

ו (24 במאי 2006) יר התשס״  כ״ו באי

 (חמ 3-855)

 נדב גלאון

ושב ראש ועדת הבחינה  י

 1 ק״ת התשנ״א, עמי 1235.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
 המקומית אבו סנאן

ו 965 ת (בחירות), התשכ״ה- ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

ת (בחירות), ו מי ת המקו ו י  בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשו

ת ו מי ת המקו ו י , ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשו 1  התשכ״ה-1965

, נמסרת 2 ו וכהונתם), התשל״ה-1975 י ת וסגנ  (בחירת ראש הרשו

ת אבו מי ת המקו רות לראש הרשו ת הבחי צאו דעה על תו  בזה הו

 סנאן:

ו (22 יר התשס״ ום כ״ד באי מו בי י רות שקו  א. לקראת הבחי

 במאי 2006) -

ם כלהלן: ת המועמדי  1. אושרו הצעו

ימה שריף  1. הז

 2. משלב נוהאד

ו ום כ״ב בניסן התשס״ ימה עלי התפטר בי עמד הז  המו

 (20 באפריל 2006).

עו  2. המספר הכולל של הבוחרים שהצבי

ת 5,901 מי ת המקו  בתחום הרשו

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 149

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 5,752

ו לכל אחד תנ י  5. מספר הקולות הכשרים שנ

 מהמועמדים:

 הקולות

ים ז  שם המועמד במספרים באחו

ימה שריף 2,289 39.8  הז

 משלב נוהאד 3,163 60.2

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.
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ה מן הלשכה א צ ו נש של ה ן מס׳ 10721, עו ו  052093564, רישי

ם כ׳ בניסן התשס״ו(18 באפריל 2006). ו  מי

(20 באפריל 2006) ו  כ״ב בניסן התשס״

 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר

ן  סגן ראש לשכת עורכי הדי

 הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

עה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק די  אני מו

ן המשמעתי , כי בית הדי 1  לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

ום ל׳ בשבט ן בתל אביב, בשבתו בי י של לשכת עורכי הדי ז  המחו

(28 בפברואר 2006), בתיק בד״מ 11/06, החליט להטיל ו  התשס״

ה ן מס׳ 4702, השעי ו נתן מילר, ת״ז 7674617, רישי ו ״ד י  על עו

28) ו ם ל׳ בשבט התשס״ ו ן מי  זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדי

ן לחלוט.  בפברואר 2006) עד להפיכת פסק הדי

(7 במאי 2006) ו יר התשס״  טי באי

 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר

ן  סגן ראש לשכת עורכי הדי

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

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

ב-  לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״

רים לצרכן לחודש אפריל 2006 ע כי מדד המחי די  11972, אני מו

ה כמפורט להלן:  הי

צע 2002 - 104.5 נקודות;  (1) המדד על בסיס ממו

צע 2000 - 111.6060 נקודות;  (2) המדד על בסיס ממו

צע 1998 - 118.7488 נקודות;  (3) המדד על בסיס ממו

צע 1987 - 454.5230 נקודות;  (4) המדד על בסיס ממו

צע 1985 - 806.7783 נקודות;  (5) המדד על בסיס ממו

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 28,586,947.22

 נקודות.

(25 במאי 2006) ו יר התשס״  כ״ז באי

 (חמ 3-892)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

נת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ח,  1 דיני מדי

 עמי 201.

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

נים (שמירתם וביעורם של תיקי ו  לפי תקנות הארכי

1986- ו -משפט ובתי דין דתיים), התשמ״  בתי

ם (שמירתם וביעורם י נ ו  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכי

, אני 1 1986- ו -משפט ובתי דין דתיים), התשמ״  של תיקי בתי

ה לפועל בקרית שמונה, מסעדה, א צ ו ה ע כי לשכות ה די  מו

 קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו,

 הקריות, חיפה, חדרה, נתניה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב,

ן לציון, רמלה, רחובות, ירושלים,  פתח תקוה, בת ים, ראשו

, עמי 1342. ו  1 ק״ת התשמ״

 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע

 ושאר פרטיו

ו 954 ד- ״  לפי חוק בנק ישראל, התשי

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק די י מו  אנ

עצה ת עם המו ו עצ י , לאחר התי ו ו 9 54 ד- ״  ישראל, התשי

עצת ובאישור שר האוצר, קבעתי את ערכם הנקוב, י  המי

ם ו  תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות י

ת, התשס״ו-2006, בערך נקוב 0ו שקלים חדשים (זהב  העצמאו

ו שקל חדש (כסף רגיל), -  קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו

רות בבנק ישראל.  כמטבעות זיכרון, אשר דוגמאותיהם שמו

ו (25 במאי 2006) יר התשס״  כ״ז באי

( 3 - ו  (חמ 05

 סנטלי פישר

 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 תיקון אצילת סמכויות כרשות תמרור מרכזית

 וביטול אצילה

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי תקנות התעבורה, ה

- א ״ כ ש ת  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, ה

ו - ו 9 6  ו

, ת כרשות תמרור מרכזית2 ו י לת הסמכו  (ו) אני מתקן את אצי

 כמפורט להלן:

 (א) בפרט (5), במקום ״לראש מדור הנדסת תנועה

ם  במחלקת הבטיחות המטכ״לית, שבאגף המבצעי

א ״למהנדס בו  במטה הכללי של צבא הגנה לישראל״ י

, אגף הלוגיסטיקה י ו נ ועה הראשי במרכז הבי  התנ

ים (אלר״מ) במטה הכללי של צבא הגנה י  רפואה ומרכז

 לישראל״;

 (ב) אחרי פרט (5) יבוא:

ות תל ז  ״(6) ליעקב סוקולובסקי, ת״ז 304131899, למחו

 אביב והמרכז למעט שטח צבאי.״

לת הסמכות כרשות תמרור מרכזית י מבטל את אצי  (2) אנ

.  לנחלה שאקר3

ו (22 במאי 2006) יר התשס״  כ״ד באי

 (חמ 3-766)

 אלכס לנגר

 המפקח על התעבורה

 1 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2046.

 3 י״פ התשס״ה, עמי 491.

 הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה

ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לפי חוק לשכת עורכי הדין, ה

עה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק די  אני מו

ן המשמעתי , כי בית הדי ו ו 9 6 ו - א ״ כ ש ת  לשכת עורכי הדין, ה

ום בי באדר התשס״ו  הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו בי

 (2 במרס 2006), בתיקי בד״א 25/05, 40/05, 34/05, 60, 90/05,

 84, 24/05, 9ו, החליט להטיל על עורך דין שאול אברהם, ת״ז

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.
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 הגבולות:

 בצפון: שביל

 בדרום: שביל

 במזרח: חלקה 47

 במערב: שביל

ר הזכות: בעלות. או  תי

ע גם בשם דו הו נסים כהן (היה י  שם בעל הזכות: המנוח אלי

הו כהן רובי).  אלי

 החלקים: בשלמות.

 הערות:

ת נעדר והאפוטרופוס הכללי מנהל את המקרקעין כו  1. בעל הז

- ל ״ ש ת  מכוח חוק הסדרי משפט ומנהל [נוסח משולב], ה

 970ו.

ורשי המנוח שלמה כהן רובי ו מהנכס שוחררה לי /5 2. 

ם 972ו.2.5 ו י בירושלים מי ז  בהחלטת בית משפט המחו

 בה.פ. 258/72.

הו נסים כהן, שטר מסי 79ו מחודש ים רישום על שם אלי  3. קי

, בספר 8 דף 38, אשר אפשר כי קשור ו 3 לי שנת 2ו ו  י

 למקרקעין המפורטים בהודעה זו.

ו (23 במאי 2006) יר התשס״  כ״ה באי

 אילנה יעקב

 מפקחת על רישום מקרקעין

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה דעה בדבר אישו  מסי 6671 (להלן - התכנית), שהו

 בילקוט הפרסומים 5049, התשס״ב, עמי 1238, מוסרת בזה

רושלים (להלן - הוועדה), ת לתכנון ולבניה י מי עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה , הו  ציבור), 21943

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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אילת מבקשות נה ו  אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, דימו

ני כמפורט להלן: ו  לבער חומר ארכי

צאה לפועל בהליך  (ו) פרוטוקולים והחלטות של ראש ההו

צאה  של חקירת חייב שנעצר לפי סעיף 70(ב) לחוק ההו

ם 30.6.2005. ו , עד י 2 ו 967 - ז  לפועל, התשכ״

ם 30.6.2004. ו  (2) בקשות להגדלה או להקטנה של קרן חוב, עד י

אה מן הארץ, עד שנת 2003. צי  (3) בקשות לעיכוב י

 (4) בקשות לעיכוב או ביטול הליכים, עד 30.6.2004.

 (5) בקשות לסגירת תיק, עד 30.6.2004.

ם 31.12.2005. ו צוע הליך, עד י  (6) טפסים העברת בי

ם 30.6.2004. ו ת ביטול פקודות מאסר, עד י ראו  (7) הו

ם 30.6.2004. ו ת ביטול עיקול אצל צד גי, עד י ראו  (8) הו

ם 30.6.2004. ו ה מן הארץ, עד י א י צ ב י כו ת ביטול עי ראו  (9) הו

ם 30.6.2004. ו  (10) הוראה על החזקת מיטלטלין, עד י

ם 30.6.2004. ו  (11) דוחות, עד י

ם ו כים מבצעיים), עד י  (12) דוחות עיקולים (טופסי נקיטת הלי

.31.12.2005 

ם 31.12.2005. ו רי מסירה לעיקולי צד גי, עד י שו  (13) אי

ם 31.12.2005. ו  (14) בקשות לחקירת יכולת, עד י

ם 31.12.2005. ו רי מסירה להזמנת חקירת יכולת, עד י שו  (15) אי

ם 30.6.2004. ו צאת צו הבאה, עד י  (16) בקשה להו

ם 30.6.2004. ו  (17) בקשה להוצאת פקודת מאסר, עד י

ם 30.6.2004. ו כים לרשם, עד י  (18) רשימת הלי

: 500,ו מכלים. ני ו  סך כל כמות החומר הארכי

ו (14 במאי 2006) יר התשס״  ט״ז באי

 (חמ 3-82)

 יהושע פרוינדליך

נה  גנז המדי

 2 ס״ח התשכ״ז, עמי 116.

 הודעה על בקשה לרישום ראשון

ו  לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-969

ם בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של עי די  מו

ם בתוספת דלהלן. ארי  המקרקעין המתו

ת לרישום, ן בדבר רשאי להגיש התנגדו י י נ  כל אדם מעו

דעה זו. ם פרסום הו ו ם מי מי  בתוך 60 י

 ה ט7טהתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,

דה 34, מגדל העיר, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף הו  רחי בן י

 עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם

 לבקשה.

 תוספת

 מסי התיק: רש/4/06

 העיר: ירושלים.

ם 16. אי  המען: רחי הנבי

ר המקרקעין: קרקע ועליה בית. או  תי

 גוש שומה: 30055, חלקה 48.

 תצ״ר מסי 506/04.

 שטח החלקה: 0.121 ד״מ.
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 בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

 אדום.

ן 68, ו ועדה, שדי בן גורי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

, פו י ב- ריה, כיכר יצחק רבין, תל-אבי  תל אביב, ובאגף נכסי העי

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ו (5 במרס 2006)  הי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 רון חולדאי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

פו י ב-  לתכנון ולבניה תל-אבי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה  מסי תא/2790 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4958, התשס״א, עמי 1537,

פו י ב- מית לתכנון ולבניה תל-אבי עדה המקו ו  מוסרת בזה הו

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

דעה כי הקרקע המתוארת , הו  (רכישה לצרכי ציבור), 21943

עדה ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  בתוספת דרושה לו

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 7083, חלקה 172 בשלמותה (מקודם ח״ח 126), בשטח

 של 916 מ״ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו

 בצבע אדום.

ן 68, ו ועדה, שדי בן גורי  העתק התשריט מופקד במשרדי הו

, פו י ב- ריה, כיכר יצחק רבין, תל-אבי  תל אביב, ובאגף נכסי העי

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ו (5 במרס 2006)  הי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 רון חולדאי

ת מי עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

פו י ב-  לתכנון ולבניה תל-אבי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 תוספת

נא - גוש 30607, ח״ח 87, 88; גוש  ירושלים, שכי בית חני

ע כמגרש מסי ו לפי התכנית, בשטח של דו  2ו306, ח״ח 50ו, הי

ד: שטח לבנין ציבורי כמסומן בצבע חום עו י ו מ״ר; הי ו  כ-350,

 מתוחם בקו בצבע חום כהה בתשריט התכנית המאושרת.

ית רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק תשריט התכנ

ן בו בשעות העבודה י ן רשאי לעי י י נ  ירושלים, וכל מעו

 הרגילות.

ו (8 במרס 2006)  חי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 אורי לופוליאנסקי

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ם רושלי  לתכנון ולבניה י

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

- מ ב / א , ובהתאם לתכנית מסי ת 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה  2250-25 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

 בילקוט הפרסומים 4127, התשנ״ג, עמי 3544, מוסרת בזה

פו (להלן - י ב- מית לתכנון ולבניה תל-אבי עדה המקו ו  הו

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

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ר ו ועדה לחלוטין לצרכי ציבו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6912, מסי קודם: גוש שומה 6912, חלקה 187 -

 שטח החלקה שטח להפקעה

 חלקה הכולל במ״ר במ״ר

20 224 7 

30 282 8 

20 280 9 

 0ו 557 40

ו 276 20  ו

 2ו 282 20

 3ו 680 45

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6755 -

 שטח ההפקעה במ״ר

 חלקי חלקות (בקירוב)

 66ו 64 (מתוך 450)

 74ו 45 (מתוך 450)

 75ו 35ו (מתוך 450)

 76ו 225 (מתוך 450)

 ו28 408 (מתוך 409)

ית חולון, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ז תל אביב, וכל ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ו  ובמשרדי הו

דה הרגילות. ין בו בשעות העבו ן רשאי לעי י י נ  מעו

ו (8 במרס 2006)  חי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

ן  מוטי ששו

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה חולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה  מסי נס/1/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  בילקוט הפרסומים 1874, התשל״ג, עמי 427, מוסרת בזה הו

נה (להלן - הוועדה), בהתאם ו מית לתכנון ולבניה נס צי  המקו

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

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו ר ו  לצרכי ציבו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ח/132/ב/1 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן - התכנית), שהו

עדה ו  הפרסומים 2642, התש״ם, עמי 2031, מוסרת בזה הו

ן (להלן - הוועדה), בהתאם ת לתכנון ולבניה חולו מי  המקו

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

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 6043, חלקה 1982 בשלמותה (לשעבר חלקות וי, יי);

ד: שב״צ, שצ״פ ושביל. עו י  הי

ית חולון, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ז תל אביב, וכל ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ו  ובמשרדי הו

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  מעו

ו (2 באפריל 2006)  די בניסן התשס״

 (חמ 3-2)

 מוטי ששון

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה חולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי ח/290 (להלן - 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה בילקוט הפרסומים דעה בדבר אישו  התכנית), שהו

מית עדה המקו ו  2558, התשל״ט, עמי 2014, מוסרת בזה הו

ן (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5  לתכנון ולבניה חולו

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

ועדה לחלוטין לצרכי  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע ו כי הו  ציבור ו

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

3562 



ת מופקדים במשרדי אגף הנכסים י  העתקי תשריטי התכנ

ין בהם בשעות העבודה ן רשאי לעי י י נ ית נתניה, וכל מעו רי  בעי

 הרגילות.

ו (21 במרס 2006)  כ״ו באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 מרים פיירברג

ת מי עדה המקו ו ושבת ראש הו  י

 לתכנון ולבניה נתניה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה דעה בדבר אישו  מסי רצ/32/114 (להלן - התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו, עמי 1947, מוסרת

ן (להלן - ו ן לצי ת לתכנון ולבניה ראשו מי עדה המקו ו  בזה הו

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

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  לצרכי ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 3939, ח״ח 138.

ן ית ראשו רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין בו בשעות העבודה הרגילות. ן רשאי לעי י י נ  לציון, וכל מעו

ו (26 במרס 2006)  כ״ו באדר התשס״

 (חמ 3-2)

צן י  מאיר נ

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

ן ו  לתכנון ולבניה ראשון לצי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי רח/1103 1  והבניה, התשכ״ה-1965

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

נת לקנות חזקה ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

דעה זו, ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  בקרקע האמורה, בתום חו

רה ימסור יק בקרקע האמו עדה מורה בזה שכל אדם המחז ו הו  ו

רה או לפני כן. ם האמו י דשי  את החזקה בה בתום תקופת החו

 תוספת

 גוש 3637, ח״ח 156, 408.

עדה ו ת והתשריט מופקדים במשרדי הו י  העתקי התכנ

ין בהם בשעות ן רשאי לעי י י נ ונה, וכל מעו ת בנס צי מי  המקו

דה הרגילות.  העבו

ו (9 במרס 2006)  טי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 יוסי שבו

ת מי עדה המקו ו ושב ראש הו  י

נה ו  לתכנון ולבניה נס צי

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה  מסי נת/539/ב (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3157, התשמ״ה, עמי 1358, מוסרת

מית לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הוועדה), עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת  ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), הו

ד ועדה לחלוטין או למשך שנים או כל עו  בתוספת דרושה לו

עדה סבורה כי בגלל ו כי הו ה לשמש לצרכי ציבור, ו י א עשו י  ה

ם או י י ו צ יבת בתשלום פי נה חי ת סעיף 20 לפקודה אי ראו  הו

ם מופחתים בשל רכישת הקרקע האמורה. י י ו צ  פי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, בין מכוח זכות ובין י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

ם י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י ך נימוק שי  מתו

ם פרסום ו ם מי י דשי  מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חו

תו או על טובת ההנאה כו דעה זו ברשומות, הרצאה על ז  הו

זוק תביעתו שיכללו ת לחי ו  אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראי

הודעה , בפנקסי רישום המקרקעין ו ו  את פרטי הרישום, אם ישנ

ב הסכום חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  המפרטת לסעיפיהם את הפי

ך נימוק ם מתו י י ו צ  הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פי

ם - ם מופחתי י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  שי

ת בטענה כי ייגרם סבל. מכו ת התו ו  ראי

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

, 2ו, 20, ו2, 88 (לשעבר ח״ח 69); ו 9, ו  גוש 8258, ח״ח 5, 7-

ע בתכנית ו דרך, בשטח של כ-5,900 מ״ר והצבו ד עו י  מגרש ו, שי

 הפקעה מסי 34ו בצבע אדום.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

3 5 6 3 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



נת לקנות חזקה ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

דעה זו, ם פרסומה של הו ו ם מי י דשי  בקרקע האמורה, בתום חו

יק בקרקע האמורה ימסור עדה מורה בזה שכל אדם המחז ו הו  ו

ם כאמור, או לפני כן. י דשי  את החזקה בה בתום חו

 תוספת

 גוש 6583, חלקה 151; שטח רשום 1,889 מ״ר; שטח להפקעה

 בשלמות; גוש 6580, חלקה 473; שטח רשום 1,013 מ״ר; שטח

 להפקעה 257 מ״ר (בקירוב).

עדה ברעננה, וכל ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

דה הרגילות. ין בו בשעות העבו ן רשאי לעי י י נ  מעו

ו (22 בפברואר 2006)  כ״ד בשבט התשס״

 (חמ 3-2)

 דורון ניב

ושב ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה רעננה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי שד/1/91/א 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 3874, התשנ״א, עמי 2363, מוסרת בזה הו

ן (להלן - הוועדה), מית לתכנון ולבניה דרום השרו  המקו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת  ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), הו

עדו ו רית שלה נ בו ועדה לחלוטין למטרה צי  בתוספת דרושה לו

עדה סבורה כי בשל ו כי הו  בתכנית כאמור בסעיף 20 לפקודה, ו

ם או י י ו צ יבת בתשלום פי נה חי ת סעיף 20 לפקודה אי ראו  הו

תה קרקע. ם בגין או ם מופחתי י י ו צ  פי

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, בין מכוח זכות ובין י י ו צ רוצה לקבל פי  האמורה ו

ם י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  מנימוק שי

ם פרסום ו ם מי י דשי  מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חו

דעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה  הו

זוק תביעתו שיכללו ת לחי ו  אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראי

הודעה , בפנקסי רישום המקרקעין ו ו  את פרטי הרישום, אם ישנ

ב הסכום חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  המפרטת לסעיפיהם את הפי

יגרם ם מנימוק שי י י ו צ  הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פי

ת ו ם - ראי ם מופחתי י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו  סבל אם לא י

ת בטענה כי ייגרם סבל. מכו  התו

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 מושב עדנים - גוש 6842, ח״ח 46, ו6 (לשעבר גוש 6658,

, חלק ממגרש 42ו לפי התכנית, כמסומן בצבע חום ( ו 8 - ו  ח״ח 6

 ומתוחם בחום בתשריט התכנית המאושרת, בשטח של 500,ו

ד: גני ילדים. עו י  דונם; הי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

רה פורסמה בילקוט דעה בדבר אישו  (להלן — התכנית), שהו

עדה ו  הפרסומים 3458, התשמ״ז, עמי 1854, מוסרת בזה הו

ת לתכנון ולבניה רחובות (להלן — הוועדה), בהתאם מי  המקו

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

ועדה לחלוטין דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לו  הו

עדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת ו כי הו  לצרכי ציבור ו

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי  האמורה ו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: דרך ושצ״פ. עו י  גוש 3696, חלקות 122-111 בשלמותן; הי

מית לתכנון עדה המקו ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ין ן רשאי לעי י י נ  ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות, וכל מעו

 בו בשעות העבודה הרגילות.

ו (9 במרס 2006)  טי באדר התשס״

 (חמ 2—3)

 רחמים מלול

ושב ראש ועדת המשנה  י

 לתכנון ולבניה רחובות

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

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

רה דעה בדבר אישו  מסי רע/2000 (להלן — התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, התשנ״א, עמי 450, מוסרת

מית לתכנון ולבניה רעננה (להלן — הוועדה), עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3564 ילקוט הפרסו



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מסי טר/במ/3006 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה בילקוט  (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישו

עדה ו  הפרסומים 4592, התשנ״ח, עמי 748, מוסרת בזה הו

מית לתכנון ולבניה טירה (להלן - הוועדה), בהתאם  המקו

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

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת  21943 (להלן - הפקודה), הו

עדה סבורה ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  דרושה לו

ם י י ו צ ם או פי י י ו צ ן פי ת סעיף 20 לפקודה אי ראו  כי בגלל הו

ם להשתלם בשל אותה קרקע. י י  מופחתים עשו

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, בין מכוח זכות ובין מתוך י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

י מופחתים, י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  נימוק שי

דעה ם פרסום הו ו ם מי י דשי  נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חו

 זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו

זוק תביעתו שיכללו את ת לחי ו  בקרקע האמורה, בצירוף ראי

הודעה , בפנקסי רישום המקרקעין ו ו  פרטי הרישום, אם ישנ

ב הסכום חישו א תובע ו ם שהו י י ו צ  המפרטת לסעיפיהם את הפי

ך נימוקך ם מתו י י ו צ  הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פי

ם - ם מופחתי י י ו צ ם או פי י י ו צ למו פי שו יגרם סבל אם לא י  שי

ת בטענה כי ייגרם סבל. מכו ת התו ו  ראי

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 7782 -

 חלקי שטח החלקה השטח להפקעה השטח המופקע

ים ז  חלקות במ״ר במ״ר באחו

 34 5,204 483,ו 28

ו  33 8,690 020,ו ו

ד: שצ״פ, דרכים ושבילים. עו י  הי

ת טירה, י י ר ועדה, בנין עי ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ו (3 באפריל 2006)  הי בניסן התשס״

 (חמ 3-2)

 קאסם ח'ליל

מית עדה המקו ו שב ראש הו ו  י

 לתכנון ולבניה טירה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

ועדה, במועצה ר מופקד במשרדי הו  העתק התשריט האמו

ן י י נ וה ירק, וכל מעו ו ת דרום השרון, קרית המועצה, נ רי ו  האז

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

ו (20 במרס 2006)  כי באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 מוטי דלג'ו

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

ן  לתכנון ולבניה דרום השרו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה דעה בדבר אישו  מסי זמ/11/566 (להלן - התכנית), שהו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5308, התשס״ד, עמי 3252, מוסרת

מית לתכנון ולבניה זמורה (להלן - הוועדה), עדה המקו ו  בזה הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

 גוש 3875 -

ד: שטח עו י  ח״ח 20, ו2, 42, 85, 86, 88; מגרשים 454ו, 455ו; הי

 לבניני ציבור;

ד: שטח ציבורי פתוח; עו י  ח״ח 85, 86; מגרש 504ו; הי

ד: דרך עו י  ח״ח 20, ו2, 42, 85, 88; מגרשים 0ו2, 3ו2; הי

 משולבת;

ד: דרך עו י  ח״ח 20, ו2, 42, 88-85; מגרשים 209, 2ו2, 4ו2; הי

ימת ודרך מוצעת.  קי

ן י י נ ועדה, וכל מעו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

ו (23 בפברואר 2006)  כ״ה בשבט התשס״

 (חמ 3-2)

 עמי יפרח

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה זמורה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

3 5 6 5 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

 מחוז ירושלים

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון עדה המקו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

ות אלה: י רושלים מופקדות תכנ  ולבניה י

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6446״, שי

 1864/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, אבו טור,

נטות אורך 221.220-221.150 לבין  השטח שבין קואורדי

 קואורדינטות רוחב 630.010-629.960; גוש 29983, חלקה 95

 במלואה, ח״ח 94.

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

י להקמת בנין ו נ  פתוח לאזור מגורים 5 ולדרך; ב) קביעת בי

י ולקיים בשטח; ג) קביעת ו נ  מגורים, בהתאם לנספח בי

י בנין חדשים לבנין כאמור; ד) קביעת שטח בניה מרבי ו  קו

 במגרש וקביעתו ל־293.37 מ״ר מתוכם 263.57 מ״ר שטחים

מות המרבי לשתי קומות  עיקריים; ה) קביעת מספר הקו

ת ראו ת דיור; ו) קביעת הו דו חי  ואת מספר יח״ד המרבי ל־3 י

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת ו נ  בי

צוע חניה פרטית; ח) חלוקה חדשה. ת בגין בי ראו  הו

ות 2639, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6662״, שי

 עמ/9.

אדי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ו

 גיוז, רחי אל יעקובי, השטח שבין קואורדינטות אורך

 222.250-222.200 לבין קואורדינטות רוחב 636.780-636.750;

 גוש 30057, חלקה 24 במלואה.

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

י חדש כתוספת לבנין ו נ וחד; ב) קביעת בי  1 לאזור מגורים מי

י בנין חדשים; ו ים בשטח חלקה מסי 24; ג) קביעת קו  הקי

ות בשטח החלקה ת בניה מרבי ו י כו  ד) קביעת ז

ות ר המרבי ו ת הדי דו חי  ל־607.31 מ״ר; ה) קביעת מספר י

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  בחלקה ל־3 יח״ד; ו) קביעת הו

 להיתר בניה בשטח חלקה 24; ז) קביעת גובה מרבי לבנין.

י לתכנית במ/ ו נ מית מסי 7154״, שי  (3) ״תכנית מיתאר מקו

 3457/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 בית חנינה, רחי בית חנינה החדשה, שטח ממזרח לדרך

ן לכביש מסי 21, ושטחי דרכים ללא  רמאללה ומצפו

 מספר, השטח שבין קואורדינטות רוחב 636.460-636.300

 לבין קואורדינטות אורך 222.110-221.840; גוש 30548,

 ח״ח 22-20, 34; גוש 30614, חלקות 213, 215, 220, 221, 325

 במלואן, ח״ח 214, 219-217.

ד ת לאיחו ראו ת התכנית: א) קביעת הו ראו  עיקרי הו

ד וחלוקה מחדש;  וחלוקה בתחום מתחם מסי 4 לאיחו

ר מגורים ו י הקרקע האלה: 1) מאז ד עו י י במערך י ו נ  ב) שי

, ולשטח וחד, לשטח לבנין ציבורי  5 לאזור מגורים 1 מי

רי לאזור מגורים 1  ציבורי פתוח; 2) משטח לבנין ציבו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

ו 965 ן והבניה, התשכ״ה- ו  ולפי חוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי ג/851 1  והבניה, התשכ״ה-1965

רה פורסמה דעה בדבר אישו - נהריה (להלן - התכנית), שהו

, עמי 1453, מוסרת בזה ו  בילקוט הפרסומים 3305, התשמ״

מית לתכנון ולבניה נהריה (להלן - הוועדה), עדה המקו ו  הו

־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהתאם לסעיפים 5 ו

דעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  ציבור), 21943, הו

עדה מוכנה לישא וליתן ו כי הו ועדה לחלוטין לצרכי ציבור ו  לו

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

ם על כך, נדרש לשלוח לוועדה, י י ו צ רוצה לקבל פי רה ו  האמו

דעה זו ברשומות, הרצאה על ם פרסום הו ו ם מי י דשי  בתוך חו

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

, ו זוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנ ת לחי ו  ראי

הודעה המפרטת לסעיפיהם את  בפנקסי רישום המקרקעין ו

ב הסכום הנתבע בכל סעיף שו חי א תובע ו ם שהו י י ו צ  הפי

 וסעיף.

ד נת לקנות מי ו עדה מתכו ו דעה כי הו  כן נמסרת בזה הו

א דרושה באופן דחוף לצרכי  חזקה בקרקע האמורה, מפני שהי

עדה מורה בזה שכל אדם ו הו ם לרכשה, ו  ציבור שלמענם עומדי

ד את החזקה בה. יק בקרקע האמורה ימסור מי  המחז

 תוספת

ד: דרך. עו י  גוש 18171, חלקה 70, בשטח של כ-342 מ״ר; הי

ית נהריה, רי עדה בעי ו ת מופקד במשרדי הו י  העתק התכנ

דה הרגילות. ין בו בשעות העבו ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ו (19 במרס 2006)  י״ט באדר התשס״

 (חמ 3-2)

 דוד קדוש

מית עדה המקו ו ושב ראש הו  י

 לתכנון ולבניה נהריה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 תיקוני טעויות

 1. בהודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 943ו, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5435,

 התשס״ה, עמי 4089, ובהודעה לפי סעיף 9ו לפקודת

 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים ו549, התשס״ו, עמי 636ו, לענין תכנית מסי

 ג/ו85 - נהריה, בתוספת, במקום ״בשטח של 4,635ו מ״ר״

ות ״בשטח של 4,365ו מ״ר״.  צריך להי

 2. בהודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  לצרכי ציבור), 943ו, של הו

, עמי  בת ים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו

5״ צריך / ו  932ו, במקום ״ובהתאם לתכנית מסי תמ״מ/

. ״ ו ת ״ובהתאם לתכנית מסי תמ״מ/5/ ו  להי

 (חמ 3-2)

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3566 ילקוט הפרסו



 217.300—217.410 לבין קואורדינטות רוחב 629.720—629.900;

 גוש 30190, חלקות 29, 182, 215 במלואן, ח״ח 22, 180.

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

רי לשטח ד שטח, משטח לבנין ציבו עו י י י ו נ  פירוט זה: 1) שי

או הרחבת דרך; ב) קביעת / ת ו רי בו  ציבורי פתוח, לדרך צי

רי הפתוח שבתכנית; בו ת בדבר פיתוח השטח הצי ראו  הו

ד וחלוקה חדשה בהסכמה. חו  ג) אי

ות 2591, י י לתכנ ו נ  (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8174״, שי

.3386 

אדי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ו

ן לרחי  אל גיוז, רחי ואדי אל גיוז ממזרח לדרך שכם ומצפו

נטות אורך 221.750—  אבן אל וליד, השטח שבין קואורדי

 222.500 לבין קואורדינטות רוחב 632.900—633.250 על פי

 רשת ישראל החדשה; גוש 30505 — דרך; גוש 30514 — דרך;

 גוש 30526 — דרך; גוש 30527 — דרך; גוש 30132, חלקות

 12, 16 במלואן, ח״ח 17, 18, 21, 40; גוש 30505, ח״ח 26;

 גוש 30526, חלקה 40 במלואה, ח״ח 1; גוש 30525, חלקה 15

 במלואה.

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

י ו נ י למבנני מגורים בעבור 146 יח״ד; ב) שי ו נ  וקביעת בי

וחד, רי פתוח לאזור מגורים מי ד שטח משטח ציבו עו י  י

ד שטח עו י י י ו נ שי  לשטח נוף פתוח ולדרך משולבת, ו

חד ולשטח פרטי פתוח; ו ר מגורים 5 לאזור מגורים מי ו  מאז

י להקמת בניני מגורים חדשים בשטח ו נ  ג) קביעת בי

ים לבניה י בנין מרבי ו  מגרשים לבניה מסי 1—5; ד) קביעת קו

 המוצעת; ה) קביעת מספר קומות מרבי וגובה בניה מרבי;

 ו) קביעת מספר יח״ד מרבי של 146 יח״ד; ז) קביעת שטחי

ים של 18.070 מ״ר מהם 15.700 מ״ר שטחים  בניה מרבי

ת (למעט שטחי חניה רו ים ו־2,370 מ״ר שטחי שי  עיקרי

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  תת־קרקעיים); ח) קביעת הו

ם למתן טופסי אכלוס;  למתן היתרי בניה בשטח, ותנאי

ם פתוחים, פיתוחם י רי בו ת בגין שטחים צי ראו  ט) קביעת הו

ת בגין שטח נוף פתוח; ראו ת ביצוע; י) קביעת הו ו  ושלבי

ת בגין שטחים עם זיקת הנאה לזכות ראו  יא) קביעת הו

נים וגדרות ת בגין בני ראו  מעבר לרכב; יב) קביעת הו

ם להעתקה. ת בגין עצי ראו  להריסה; יג) קביעת הו

י לתכנית 7554. ו נ  (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8411״ שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מקור

ן 12, השטח שבין קואורדינטות אורך עי די  ברוך, רחי מו

 632.925—633.000 לבין קואורדינטות רוחב 220.300—220.350;

 גוש 30069, חלקות 111, 112 במלואן.

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

וחד; ר מגורים 3 לאזור מגורים מי ו  111 בגוש 30069 מאז

י ו נ ם בחלקה 111 בגוש 30069: 1) קביעת בי י י ו נ  ב) להלן השי

ת דיור; דו חי דת דיור חדשה, סך הכל שתי י חי  לתוספת י

 2) קביעת גובה של 3 קומות מעל קומת מחסנים (הקומה

י ו נ ת מובלעת בחלל גג רעפים) 3) קביעת בי שי  השלי

ים בקומת  לקומת מחסנים תת־קרקעית; 4) השלמת חלל קי

י ו נ ת בי ראו י בנין; ג) קביעת הו ו  קרקע קיימת; 5) קביעת קו

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה וטופס 4 או תעודת גמר;

ת בגין גדרות ומבנים להריסה; ה) קביעת ראו  ד) קביעת הו

 מיקום לחניה בחלקה 112; ו) תוספת של 220 מ״ר עיקרי

רות בחלקה 111, תוספת של 12 מ״ר  ו־101 מ״ר שטח שי

 עיקרי בחלל הגג בחלקה 112, סך הכל תוספת שטח של

 333 מ״ר.

3 5 6 7 

וחד; רי פתוח לאזור מגורים 1 מי וחד; 3) משטח ציבו  מי

ר מגורים ו רי פתוח;5)מאז ימת לשטח ציבו  4)משטח לדרךקי

י הבניה ז רי פתוח; ג) קביעת אחו חד לשטח ציבו ו  5 מי

ים, בכל י הבנין המרבי ו מות המרבי, קו ים, מספר הקו  המרבי

ם שי מו ם לבניה; ד) קביעת השי עדי ו רים המי ו  אחד מהאז

רי פתוח; ם בשטח לבניני ציבור, ובשטח ציבו  המותרי

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

י וקביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ת בגין חלוקה חדשה. ראו  ז) קביעת הו

י לתכנית במ/ ו נ  (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7157״, שי

 3457/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 בית חנינה, רחי בית חנינה החדשה, שטח ממערב לדרך

ן לכביש מסי 21 דרך (שם זמני) 1000,  רמאללה ומצפו

 השטח שבין קואורדינטות אורך 637.200-637.100 לבין

 קואורדינטות רוחב 221.600-221.300; גוש 30615, חלקות

.304 ,291 ,29-26 

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

י ו נ ד וחלוקה מחדש; ב) שי חו  בתחום מתחם מסי 4 לאי

חד ו ור מגורים 1 מי די הקרקע האלה: 1) מאז עו י  במערך י

רי להולכי רגל ולרכב מוטורי  לאזור מגורים 2, למעבר ציבו

 לטובת מגרשים חדשים 1001, 31004, לשטח לבנין ציבורי
 ולשטח ציבורי פתוח; 2) משטח לבנין ציבורי לאזור מגורים
רי פתוח; 3) משטח ציבורי פתוח לאזור  2 ולשטח ציבו

י הבניה ז ב נוף; ג) קביעת אחו צו ו עי א /  מגורים 2, ולדרך ו

ים, בכל י הבנין המרבי ו מות המרבי, קו ים, מספר הקו  המרבי

ם שי מו ם לבניה; ד) קביעת השי עדי ו רים המי ו  אחד מהאז

רי פתוח; ר ובשטח ציבו ם בשטח לבניני ציבו  המותרי

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

י וקביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ת בגין חלוקה מחדש. ראו  ז) קביעת הו

י לתכנית 1160. ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7743״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רחי

 ברל לוקר, בגבול שבין שכי פת לבין שכי בית צפפא,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 219.350-219.300 לבין

 קואורדינטות רוחב 628.675-628.575; גוש 30275, חלקה 66

 במלואה.

ור מגורים 5 ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם האלה בשטח: בבנין י י ו נ  לאזור מגורים 2; ב) קביעת הבי

נה לשם הרחבת  מסי 1: 1) תוספת בניה בקומת קרקע וראשו

ונה לשם תוספת שתי ימות; 2) תוספת קומה עלי  יח״ד קי

ית בנין חדש בעל שתי י  יח״ד חדשות; בבנין מסי 2: בנ

רת 4 יח״ד חדשות; צי ת לשם י לי  קומות מעל קומת חניה עי

נה לשם תוספת יח״ד חדשה; ו  בבנין מסי 3: תוספת קומה עלי

י בנין חדשים לתוספת הבניה; ד) קביעת ו  ג) קביעת קו

 גובה בניה ומספר קומות מרבי לבניה בשטח; ה) הגדלת

ים בשטח ל־2,422 מ״ר מתוכם 2,035 מ״ר  שטחי בניה מרבי

ת בגין ראו  שטח עיקרי ו־387 מ״ר שטח שירות; ו) קביעת הו

י וקביעת ו נ ת בי ראו  מבנה וגדרות להריסה; ז) קביעת הו

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

ת בגין חלוקה מחדש. ראו ית מסחרית; ט) קביעת הו  חז

ות 1042, י י לתכנ ו נ מית מסי 8047״, שי  (6) ״תכנית מיתאר מקו

 5142, 1149/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 רמת דניה, רחי קובובי, השטח שבין קואורדינטות אורך

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



רי  בנין המחולק לשני אגפים: הקדמי בן 9 קומות והאחו

ת תפו  בן 6 קומות, שניהם מעל שלוש קומות חניה משו

י בנין חדשים לבניה כאמור; ו  תת־קרקעיות; ג) קביעת קו

ים בשטח ל־10,406 מ״ר(מתוכם  ד) קביעת שטחי בניה מרבי

ים ו־5,228 מ״ר שטחי שירות);  5,178 מ״ר שטחים עיקרי

י ו נ ת בי ראו ר המרבית; ו) קביעת הו ו  ה) קביעת צפיפות הדי

ת בגין ראו ם למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הו  ותנאי

ת בגין ראו  מבנה, מדרגות וגדרות להריסה; ח) קביעת הו

ת בגין שטח עם זיקת הנאה ראו ם לעקירה; ט) קביעת הו  עצי

ת בגין דרך ראו רי ולהולכי רגל; י) קביעת הו  לרכב מוטו

ד וחלוקה מחדש. חו ת בגין אי ראו  לביטול; יא) קביעת הו

י לתכנית 2317. ו נ  (12) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9296״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 צפפה, רחי בית צפפה, השטח שבין קואורדינטות אורך

 219.800-219.750 לבין קואורדינטות רוחב 627.975-627.925;

 גוש 30285, חלקה 31 במלואה.

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

ד שטח עו י י י ו נ  למגורים 5 לאזור מגורים מיוחד; ב) שי

 משטח למגורים 5 לשטח להרחבת דרך; ג) קביעת שטחי

ים לבנין ל־764 מ״ר מתוכם 755 מ״ר שטחים  בניה מרבי

 עיקריים; ד) קביעת מספר קומות מרבי ל־2 קומות;

י בנין חדשים לתוספת בניה; ו) קביעת ו  ה) קביעת קו

ת בגין מבנה וגדר להריסה; ז) קביעת תנאים למתן ראו  הו

 היתר בניה.

י לתכנית 1721. ו נ  (13) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9535״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי תלפיות,

 רחי אפרתה 19, השטח שבין קואורדינטות אורך 628.800¬

 628.850 לבין קואורדינטות רוחב 221.150-221.075 על פי

 רשת ישראל החדשה; גוש 30115, חלקה 61 במלואה.

ור מגורים 1 ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ם האלה בשטח: י י ו נ וחד; ב) קביעת הבי  לאזור מגורים 1 מי

ת שי ה ושלי י  1) תוספת בניה בקומות: מחסנים, ראשונה, שנ

י ו נ שי  לשם הרחבת יח״ד קיימות; 2) הגבהת גג הרעפים ו

מוש בשטח חלל גג הרעפים למגורים לשם הרחבת יח״ד  שי

ר לעיל בהתאם לנספח ימת בקומה שמתחתיה, כל האמו  קי

י בנין חדשים ו י ובהתאם לקיים בשטח; ג) קביעת קו ו נ  הבי

ים  לתוספות הבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי בניה מרבי

 בשטח וקביעתם ל־1,020.37 מ״ר (מתוכם 764.07 מ״ר

ים ו־256.30 מ״ר שטחי שירות); ה) הגדלת  שטחים עיקרי

 מספר קומות מרבי מ־3 קומות ל־4 קומות מעל קומת

נה מובלעת בתוך חלל גג הרעפים); ו  מחסנים (הקומה העלי

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

 בשטח.

ות תרש״צ י י לתכנ ו נ  (14) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9536״, שי

.3602 ,5/53/2 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

ץ 160, 162, השטח שבין  זאב מזרח, רחי משה רחמילבי

 קואורדינטות אורך 223.925-223.800 לבין קואורדינטות

 רוחב 636.200-636.125 על פי רשת ישראל החדשה;

 גוש 30688, חלקות 41, 42 במלואן.

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

י בעבור תוספות בניה ו נ  לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בי

ת בבנינים מסי 41 מו י  בקומת הגג לשם הרחבת יח״ד קי

 ו־42; ג) קביעת תוספת שטחי בניה בבנין מסי 41 בהיקף של

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו

ות 2591, י י לתכנ ו נ מית מסי 8620״, שי  (9) ״תכנית מיתאר מקו

.4339 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, מזרחית

ם, דרומית לאזור יתי ח גיראח ולדרך הר הז י  לשכי שי

ז יח גיראח, מערבית לרחי נחל אגו  משרדי הממשלה בשי

ניה״, ע כ״מתחם מאמו דו ת לשכי נחל אגוז, השטח הי י נ צפו  ו

 השטח שבין קואורדינטות אורך 222.550-222.300

 לבין קואורדינטות רוחב 633.700-633.150; גוש 29998,

 ח״ח 4-2; גוש 29999, ח״ח 23-21,17, 30; גוש 30132, חלקה

5, 7, 8, 32, 37, 39; גוש 30134, ח״ח 8,  38 במלואה, ח״ח 2-

 45, 65; גוש 301132, חלקה 5 במלואה.

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

רי לדרך משולבת; 2) משטח  האלה: 1) משטח לבנין ציבו

רי לשטח לבנין ציבור או מוסד; 3) משטח לדרך  לבנין ציבו

רי רי פתוח, לשטח לבנין ציבו ב נוף לשטח ציבו צו ו עי א /  ו

 ולשטח לדרך חדשה; 4) משטח לבנין ציבור לדרך חדשה

ת לבניה בחמישה ראו רי פתוח; ב) קביעת הו  ושטח ציבו

י בנין חדשים לבניה כאמור לרבות ו  מגרשים; ג) קביעת קו

ות לבניה ת בניה מרבי ו י כו  קו בנין 0.00; ד) קביעת ז

 בשטח ל־57,900 מ״ר מתוכם 27,100 מ״ר שטחים עיקריים,

נים; ה) קביעת ו י ת ו־27,050 מ״ר חנ רו  3,750 מ״ר שטחי שי

 גובה בניה ומספר קומות מרבי לכל אחד מהמבנים

ם המותרים לבניה בשטח שי מו ם; ו) קביעת השי צעי  המו

 לבניני ציבור, בשטח למוסד ובשטח לבניני ציבור או מוסד;

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

ת בגין מבנים וגדרות להריסה; ראו  בשטח; ח) קביעת הו

ת ראו ם לעקירה; י) קביעת הו ת בגין עצי ראו  ט) קביעת הו

 בגין הסדרת מערך דרכים פנימי בתוך המתחם; יא) קביעת

ת בגין שטחים עם זיקת הנאה לציבור; יב) קביעת ראו  הו

ת ראו ד וחלוקה מחדש; יג) קביעת הו חו ת בגין אי ראו  הו

 לפיתוח שטח.

י לתכנית 3398. ו נ  (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9134״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

 זאב, שטח ממערב לרחי יקותיאל אדם, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 172.600-172.200 לבין קואורדינטות

 רוחב 136.250-136.000; 3 חלקות ללא מספר; גוש 30543,

 חלקות 26-21, 39-37 במלואן, ח״ח 8, 9, 20-16, 27, 28, 35,

.43 ,40 ,36 

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

ד שטח משטח לתכנון בעתיד עו י י י ו נ  לפי פירוט זה: שי

ת לתכנון מוסד בשטח ו חי  לשטח למוסד; ב) קביעת הנ

י הבנין ו ת בהתאם לנספחי התכנית; ג) קביעת קו י  התכנ

יה המרבי ים וגובה הבנ ים, שטחי הבניה המרבי  המרבי

ת ראו עד לבניה בשטח התכנית; ד) קביעת הו ו  במגרש המי

ם למתן היתר בניה; ה) הרחבת דרכים ח ותנאי י ופיתו ו נ  בי

ד וחלוקה מחדש. חו ות; ו) אי רי  ציבו

ות 928, י י לתכנ ו נ  (11) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9266״, שי

 928/א, 8000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי יפה נוף,

נטות אורך 217.770¬  שדי הרצל 106, השטח שבין קואורדי

 217.875 לבין קואורדינטות רוחב 631.950-631.875; גוש

 30161, חלקות 54, 162, 168 במלואן.

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

וחד; או מאושרת לאזור מגורים מי / ימת ו  1 ומדרך קי

ת י י בנ ימים בשטח ו ת להריסת מבנים קי ראו  ב) קביעת הו

3568 



י ו נ ת בי ראו צוע למימוש התכנית; ח) קביעת הו  שלבי בי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

י לתכנית 62. ו נ  (18) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11219/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

יאל 34, השטח שבין קואורדינטות אורך ז  וגן, רחי הרב עו

 217.675-217.625 לבין קואורדינטות רוחב 630.750-630.675;

 גוש 30166, חלקה 55 במלואה.

ת התכנית: א) תוספת מחסנים בקומת קרקע, ראו  עיקרי הו

 הרחבת יח״ד בכל הקומות, תוספת קומה על הגג לשם

ור מגורים ד מאז עו י י י ו נ  הרחבת יח״ד שמתחתיה; ב) שי

י לתוספת קומה נו וחד; ג) קביעת בי  1 לאזור מגורים מי

י ו נ ימות; ד) קביעת בי ת לשם הרחבת יח״ד קי שי  חמי

ימות;  לתוספת בניה בכל המפלסים, לשם הרחבת יח״ד קי

י בנין חדשים; ו) קביעת תוספת שטחי בניה ו  ה) קביעת קו

ים  בהיקף של 531.5 מ״ר, מהם 434.50 מ״ר שטחים עיקרי

ת מ־4 מו  ו־97 מ״ר שטחי שירות; ז) הגדלת מספר הקו

 קומות ל־5 קומות וקומה טכנית; ח) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה; ט) קביעת שלבי ביצוע.

י לתכנית ו נ  (19) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11254״, שי

 במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

ל קליה, רחי בית חנינה החדשה, השטח שבין א - ה נ י נ  ח

 קואורדינטות אורך 221.800-221.650 לבין קואורדינטות

 רוחב 637.800-637.700 על פי רשת ישראל החדשה;

 קרקע בהליכי הסדר - (לוח זכויות); גוש 30610, חלקה 125

 במלואה.

י הבניה לבנין ז ת התכנית: א) הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

 מסחרי בדרך רמאללה; ב) קביעת תוספת שטחי בניה

 בהיקף של 613 מ״ר מהם 493 מ״ר שטחים עיקריים,

ים  120 מ״ר שטחי שירות, קביעת סך כל שטחי בניה מרבי

ים ו־1,340 מ״ר  3,026 מ״ר מהם 1,686 מ״ר שטחים עיקרי

ם י לי י בנין עי ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ  שטחי שירות; ג) שי

ור ת די דו חי ים חדשים; ד) תוספת של 5 י  ותת־קרקעי

ת ל־4 קומות; ו) קביעת מו  חדשות; ה) קביעת מספר הקו

צוע למימוש התכנית; ז) קביעת תנאים למתן  שלבי בי

 היתר בניה.

י לתכנית 1358. ו נ  (20) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11425״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי כרם

 אברהם, רחי צפניה 6, השטח שבין קואורדינטות אורך

נטות רוחב 633.050¬  220.825-220.775 לבין קואורדי

 633.080 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30081, חלקה 145

 במלואה.

ור ת התכנית: א) תוספת קומה להרחבת די ראו  עיקרי הו

ור מגורים 3 לאזור ד מאז עו י י י ו נ ונה; ב) שי  בקומה עלי

ם האלה בשטח: י י ו נ  מגורים 3 מיוחד; ג) קביעת הבי

ימת  1) תוספת קומה במפלס 9.90+ לשם הרחבת יח״ד קי

ת מ־3 קומות מו  בקומה שמתחתיה; ד) הגדלת מספר הקו

 ל־4 קומות; ה) קביעת תוספת בניה בהיקף של 129.5 מ״ר

ים ו־12.5 מ״ר שטחי שירות;  מהם 117 מ״ר שטחים עיקרי

י בנין חדשים; ז) קביעת ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ  ו) שי

צוע למימוש התכנית; ח) קביעת תנאים למתן  שלבי בי

ת בגין מבנים להריסה וסגירת ראו  היתר בניה; ט) קביעת הו

 מרפסות לפירוק.

 40.77 מ״ר שטח עיקרי ובבנין מסי 42 101.82 מ״ר שטח עיקרי

י ו י בנין וקביעת קו ו י קו ו נ  ו־4.05 מ״ר שטח שירות; ד) שי

 בנין חדשים; ה) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ו) קביעת

ת בגין מבנים להריסה. ראו  הו

 (15) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9640״.

ור  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, אז

ה עטרות (קלאנדיה), השטח שבין קואורדינטות  התעשי

 אורך 221.080-221.000 לבין קואורדינטות רוחב 640.665¬

 640.735 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 29510, חלקות

 72-70 במלואן.

ה ית 3 מבני תעשי י ת התכנית: א) בנ ראו  עיקרי הו

ה עטרות; ים בשטח לא מתוכנן באזור התעשי תי  רב־תכלי

ה ולדרך חדשה; די קרקע לאזור תעשי עו י  ב) קביעת י

ה חדשים; ד) קביעת י בעבור 3 מבני תעשי נו  ג) קביעת בי

ים בהיקף של 8,660 מ״ר מהם 7,190 מ״ר  שטחי בניה מרבי

ים ו־1,470 מ״ר שטחי שירות; ה) קביעת  שטחים עיקרי

מות המרבי י בנין מרביים; ו) קביעת מספר הקו ו  קו

ם שי מו  ל־5 קומות מעל חניה תת־קרקעית; ז) קביעת שי

צוע למימוש התכנית; ה; ח) קביעת שלבי בי  לאזור התעשי

 ט) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

י לתכנית במ/ ו נ  (16) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9799״, שי

 4192/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 רמות, רחי המשוררת זלדה 2, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 217.725-217.675 לבין קואורדינטות רוחב 636.425¬

 636.475 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30732, חלקה 113

 במלואה.

ור מגורים 5 ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י להשלמת קומה ו נ חד לאזור מגורים 3; ב) קביעת בי ו  מי

י בנין חדשים ו  אי לשם הרחבת יח״ד קיימת; ג) קביעת קו

ים יה המרבי  לתוספת הבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי הבנ

י ו נ ת בי ראו  בשטח וקביעתם ל־360.79 מ״ר; ה) קביעת הו

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

ות י י לתכנ ו נ  (17) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11098״, שי

 תרש״צ 5/27/1, 5062.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

נטות אורך ם 8, השטח שבין קואורדי  רמות, רחי שירת הי

 219.104-219.033 לבין קואורדינטות רוחב 636.145-636.054

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30716, חלקה 16 במלואה;

 מגרש 8 בהתאם לתכנית 5/27/1.

ונה לשם ת התכנית: א) תוספת קומה עלי ראו  עיקרי הו

ה ותוספת שטח מות בקומה שמתחתי י  הרחבת יח״ד קי

י ו נ ; ב) קביעת בי ד - רות סגורות בקומות א  למרפסות שי

ת בבנין, מו י ת דיור קי דו חי  לתוספת בניה לשם הרחבת י

ונה י לתוספות קומה עלי ו נ  לפי פירוט זה: 1) קביעת בי

מות מתחתן בהתאם לנספח י  קומה ה לשם הרחבת יח״ד קי

י לתוספת ו נ י ובהתאם לקיים בשטח; 2) קביעת בי ו נ  הבי

ד לשם הרחבת - רות סגורות בקומות א  שטח למרפסות שי

י בנין לבניה כאמור; ו ת דיור קיימות; ג) קביעת קו דו חי  י

ים בהיקף של 1,285.12 מ״ר  ד) הגדלת שטחי בניה מרבי

ים ו־86.72 מ״ר שטחי  מהם 1,198.40 מ״ר שטחים עיקרי

 שירות; ה) הגדלת מספר קומות מ־5 קומות ל־6 קומות;

גות בניה להריסה; ז) קביעת ת בגין חרי ראו  ו) קביעת הו

3569 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מקור

נטות אורך 220.025¬ ית, השטח שבין קואורדי  ברוך, רחי הז

 220.100 לבין קואורדינטות רוחב 633.050-633.025;

 גוש 30078, חלקות 125, 126 במלואן, ח״ח 189.

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

ר ו וחד, ומאז  מגורים 3 ומדרך לאזור מגורים מי

יתות י לתוספות בניה בחז ו נ  מגורים 3 לדרך; ב) קביעת בי

ים בתחום מגרש חדש מסי 6 לשם הרחבת יח״ד  הבנין הקי

ים בתחום י לתוספת קומה לבנין הקי ו נ  קיימות; ג) קביעת בי

ת מו י ר הקי ו ת הדי דו חי  מגרש חדש מסי 6 לשם הרחבת י

י בנין חדשים לתוספות ו  בקומה שמתחתיה; ד) קביעת קו

ר םכאמו י נ י בבנ תמרבי מו ה)הגדלתמספרקו ר; הכאמו י  הבנ

ים יה המרבי  מ־3 קומות ל־4 קומות; ו) הגדלת שטחי הבנ

י וקביעת ו נ ת בי ראו  בשטח מגרש חדש מסי 6; ז) קביעת הו

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

רית בו  מבנים וגדרות להריסה; ט) ביטול קטע מדרך צי

ת ראו  מאושרת והרחבת קטע מדרך מאושרת; י) קביעת הו

 בגין איחוד.

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

 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5438, התשס״ה, עמי 4193.

י לתכנית 62. ו נ  (3) ״תכנית מיתאר מקומית 6598/ג״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מקור

נטות אורך 220.100¬ ית, השטח שבין קואורדי  ברוך, רחי הז

 220.150 לבין קואורדינטות רוחב 633.025-632.975;

 גוש 30078, חלקות 138-136 במלואן.

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

י לתוספות בניה ו נ  3 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בי

ים בתחומי מגרש חדש מסי 9 לשם יתות הבנין הקי  בחז

י לתוספת קומה בבנין ו נ ימות; ג) קביעת בי  הרחבת יח״ד קי

ת דו חי ים בתחומי מגרש חדש מסי 9 לשם הרחבת י  הקי

י בנין ו ת בקומה שמתחתיה; ד) קביעת קו מו י ר הקי ו  הדי

יה כאמור; ה) הגדלת מספר קומות  חדשים לתוספות הבנ

 מרבי בבנינים כאמור מ־3 קומות ל־4 קומות; ו) הגדלת

ים בשטח מגרש חדש מסי 9; ז) קביעת יה המרבי  שטחי הבנ

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו נ ת בי ראו  הו

ת בגין מבנים וגדרות להריסה; ט) קביעת ראו  ח) קביעת הו

ד וחלוקה מחדש. חו ת בגין אי ראו  הו

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

 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמי 816.

י לתכנית במ/ ו נ מית מסי 7572״, שי  (4) ״תכנית מיתאר מקו

 3456/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 שועפט ממזרח לדרך ראמללה, הרחובות שעפט ואל

 כנסאא, השטח שבין קואורדינטות רוחב 635.975-635.900

 לבין קואורדינטות אורך 221.950-221.900; גוש 30549,

 חלקה 50 במלואה.

ור מגורים 1 ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד; ימת או מאושרת לאזור מגורים מי חד ודרך קי ו  מי

ם האלה בבנין אי: 1) תוספת בניה י י ו נ  ב) קביעת הבי

ות מעל קומה אי. נ ו  בקומה אי; 2) תוספת שלוש קומות עלי

ר לעיל לשם תוספת 7 יח״ד חדשות; ג) קביעת  כל האמו

יה כאמור; ד) הגדלת י בנין חדשים לתוספות הבנ ו  קו

ת דיור; דו חי ור אחת ל־8 י דת די חי  מספר יח״ד בבנין אי מי

ים בבנין א וקביעתם  ה) הגדלת שטחי בניה מרבי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 טלי 02-6296811.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ות אלה: י ר תכנ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית 3651. ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 3651/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רוממה,

הו 60 והתכלת, השטח שבין רמי  שטח בין הרחובות י

 קואורדינטות אורך 219.425-219.360 לבין קואורדינטות

 רוחב 633.315-633.225 על פי רשת ישראל החדשה;

 גוש 30235, חלקה 81 במלואה.

ים בן קומה ת התכנית: א) הריסת מבנה קי ראו  עיקרי הו

ת שני בניני מגורים חדשים, סך הכל 48 י י בנ  אחת ו

ת מסחרית לאורך י חז ניהם ו ת בי י נ רו  יח״ד, עם כיכר עי

ד משטח מסחרי עו י י י ו נ הו וכלפי הכיכר; ב) שי רמי  רחי י

ית מסחרית חד עם חז ו חד עם מלאכה לאזור מגורים מי ו  מי

ני מגורים חדשים י בעבור שני בני ו נ  ולדרך; ג) קביעת בי

מות המרבי ית מסחרית; ד) קביעת מספר הקו  עם חז

ת ל־8 קומות מעל מפלס ה־±0.00 (מפלס י  בשטח התכנ

־5 קומות מתחת למפלס ה־±0.00; ) ו  הכניסה מרחי ירמיהו

ים ל־13,957 מ״ר מהם 6,778  ה) הגדלת שטחי הבניה המרבי

ים ו־7,179 מ״ר שטחי שירות; ו) ביטול  מ״ר שטחים עיקרי

י בנין חדשים; ז) קביעת ו ם וקביעת קו י הבנין המאושרי ו  קו

ם מותרים שלמסחרבקומתהקרקע, מגורים בקומות שי מו  שי

8, מגורים מחסנים ושטח לצורכי ציבור בקומת הקרקע -2 

ות; יה בקומות התת־קרקעי חנ נה (מפלס 3.5-) ו  התחתו

ת ל־48 יח״ד; י  ח) קביעת מספר יח״ד מרבי בשטח התכנ

וחה רו תי קהילה, חברה ו רו ם של שי שי מו  ט) קביעת שי

ת בדבר חלוקה ראו  בשטח לצורכי ציבור; י) קביעת הו

ת בדבר מבנים וגדרות להריסה; ראו  חדשה; יא) קביעת הו

ת בדבר דרך חדשה/הרחבת דרך; ראו  יב) קביעת הו

ת בדבר שטחים עם זיקת הנאה לציבור, ראו  יג) קביעת הו

צוע למימוש  פיתוחם ואחזקתם; יד) קביעת שלבי בי

ם למתן היתר י ותנאי ו נ ת בי ראו  התכנית; טו) קביעת הו

 בניה בשטח.

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

 6.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5490, התשס״ו, עמי 1585.

ות 1749, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6598/א״, שי

.62 

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3570 ילקוט הפרסו



 קואורדינטות אורך 221.700-221.600 לבין קואורדינטות

 רוחב 627.175-627.100 על פי רשת ישראל החדשה.

נים חדשים; י בני ת התכנית: א) הקמת שנ ראו  עיקרי הו

ר מגורים 5 לאזור מגורים 2 ולדרך; ו ד מאז עו י י י ו נ  ב) שי

ד משטח לדרך לשטח לאזור מגורים 2; עו י י י ו נ  ג) שי

י בעבור 2 בנינים; ה) קביעת תוספת שטחי ו נ  ד) קביעת בי

 בניה בהיקף של 516 מ״ר מהם 575 מ״ר שטחים עיקריים,

ים  40 מ״ר שטחי שירות, קביעת סך כל שטחי בניה מרבי

ים ו־110 מ״ר  ל־1,261 מ״ר מהם 1,151 מ״ר שטחים עיקרי

י בנין חדשים; ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ  שטחי שירות; ו) שי

ת דיור; דו חי ור לסך הכל של 7 י ת די דו חי  ז) תוספת של 3 י

ת מ־3 קומות ל־4 קומות הכל מעל מו  ח) הגדלת מספר הקו

צוע למימוש התכנית;  מפלס ה־0.00; ט) קביעת שלבי בי

ת ראו  י) קביעת תנאים למתן היתר בניה; יא) קביעת הו

 בגין חניה פרטית.

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

 11.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5456, התשס״ו, עמי 357.

י לתכנית ו נ  (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10118״, שי

 2302/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי צור

נה רשומה, השטח שבין  באהר, רחי צור בחר, קרקע שאי

 קואורדינטות אורך 222.675-222.575 לבין קואורדינטות

 רוחב 627.630-627.250 על פי רשת ישראל החדשה.

נים חדשים על י בני ת התכנית: הקמת שנ ראו  עיקרי הו

וחד; ר מגורים 5 לאזור מגורים מי ו ד מאז עו י י י ו נ  ידי: א) שי

י בעבור שני בנינים; ג) קביעת תוספת שטחי ו נ  ב) קביעת בי

 בניה בהיקף של 853 מ״ר מהם 743 מ״ר שטחים עיקריים,

ים  110 מ״ר שטחי שירות, קביעת סך כל שטחי בניה מרבי

ים ו־180 מ״ר  ל־1,680 מ״ר מהם 1,500 מ״ר שטחים עיקרי

י בנין חדשים; ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ  שטחי שירות; ד) שי

ת דיור; דו חי ור לסך הכל של 8 י ת די דו חי  ה) תוספת של 4 י

ת ל־4 קומות הכל מעל מפלס ה־0.00; מו  ו) קביעת מספר הקו

ם ע למימוש התכנית; ח) קביעת תנאי צו  ז) קביעת שלבי בי

ת בגין חניה פרטית. ראו  למתן היתר בניה; ט) קביעת הו

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

 4.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5453, התשס״ו, עמי 262.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון , וכן במשרדי הועדה המקו 02  91010, טלי -

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811,

ין בהן בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון עדה המקו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

 ולבניה בית שמש מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

י לתכנית בש/במ/90/ב. ו נ  בש/90/יד״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכי

בות  הרב נסים, השטח בין שדי לוי אשכול והרב הרצוג, הרחו

ים, קהילת יעקב  חזון איש, אור שמח, לב שמחה, אור החי

3571 

 ל־1,139 מ״ר מתוכם 1,074 מ״ר שטחים עיקריים, ובבנין

 ב ל־187 מ״ר מתוכם 173 מ״ר שטחים עיקריים; ו) הגדלת

 מספר קומות מרבי בבנין אי מקומה אחת ל־4 קומות;

ת ראו ת בגין דרך לביטול; ח) קביעת הו ראו  ז) קביעת הו

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ט) קביעת ו נ  בי

ת בגין ראו ת בגין הריסת גדרות ומחסן; י) קביעת הו ראו  הו

ם לעקירה. ת בגין עצי ראו  חלוקה מחדש; יא) קביעת הו

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

, עמי 219.  2.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו

י לתכנית 62. ו נ  (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8844״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי מקור

ן 6, רחי מרוה 8, השטח שבין קואורדינטות  ברוך, רחי מירו

 אורך 220.275-220.250 לבין קואורדינטות רוחב 632.800¬

 632.850; גוש 30069, חלקות 164, 234 במלואן.

ור מגורים 4 ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י לתוספת 3 קומות ו נ  לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בי

נה מובלעת בחלל גג הרעפים, לכל ו ת בקומה עלי  חדשו

נים בחלקות 164 ו־234 לשם הרחבת יח״ד י י הבנ  אחד משנ

י בנין ו ת (יחידת דיור אחת בכל בנין); ג) קביעת קו מו י  קי

ים  חדשים לבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי בניה מרבי

 בשטח וקביעתם ל־222.11 מ״ר בחלקה 164, ו־130.40 מ״ר

 בחלקה 234; ה) הגדלת מספר קומות מרבי בשתי החלקות

נה מובלעת בתוך ו  מקומה אחת ל־4 קומות (הקומה העלי

י וקביעת תנאים ו נ ת בי ראו  חלל גג הרעפים); ו) קביעת הו

 למתן היתר בניה בשטח; ז) תיקון שטח חלקות 164 ו־234.

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

 20.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2166.

ות 2115, 2225. י י לתכנ ו נ  (6) ״תכנית מיתאר מקומית 9197״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי יפה

 נוף - בית הכרם, רחי המשוררת רחל 15, 17, השטח שבין

נטות  קואורדינטות אורך 632.125 - 632.225 לבין קואורדי

 רוחב 217.950-217.875 וחלק מדרך, על פי רשת ישראל

 החדשה; גוש 30150, חלקה 8 במלואה, ח״ח 93, 107, 110.

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

וחד; 2) משצ״פ ר מגורים 2 לאזור מגורים מי ו  האלה: 1) מאז

חד עם זיקת הנאה לציבור ולדרך חדשה ו  לאזור מגורים מי

ם האלה בשטח: י י ו נ ו הרחבת דרך; ב) קביעת הבי א /  ו

רת 2 יח״ד חדשות, צי  1) בבנין מסי 1 תוספת קומה לשם י

ור  לקבלת סך הכל 12 יח״ד; 2) בבנין מסי 2 הרחבת די

רת 2 יח״ד חדשות, צי ת ותוספת קומה לשם י מו י  ל־2 יח״ד קי

י בנין לתוספת הבנין; ו  לקבלת סך הכל 10 יח״ד; ג) קביעת קו

ים ב־240 מ״ר בבנין מסי 1,  ד) הגדלת שטחי בניה מרבי

 וב־320 מ״ר בבנין מסי 2; ה) הגדלת מספר קומות בבנינים

י ו נ ת בי ראו ־2 מ־5 קומות ל־6 קומות; ו) קביעת הו  1 ו

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

ת בגין שטח עם ראו  בגין פיתוח שטח חניה; ח) קביעת הו

ד וחלוקה חו ת בגין אי ראו  זכות מעבר לציבור; ט) קביעת הו

 מחדש.

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

, עמי 220.  23.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו

י לתכנית ו נ  (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10117״, שי

 2302/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי צור

נה רשומה, השטח שבין  באהר, רחי צור בחר, קרקע שאי

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



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

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

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

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

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

עדה מצא למשרדי הו ו ת י 02. העתק ההתנגדו  טלי -

מית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טלי 02-9900888.  המקו

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (27 באפריל 2006)  כ״ט בניסן התשס״

 רות יוסף

ת י ז עדה המחו ושבת ראש הו  י

ם רושלי ז י  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז תל אביב

ו פ י - ב י ב א - ל  מרחב תכנון מקומי ת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ז תל אביב ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי פ י - ב י ב א ־ ל  ולבניה ת

ות תא/58, תא/615. י י לתכנ ו נ  תא/3577/מח״, שי

, פו י ב-  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אבי

 רחי הירקון 298, 300, 302, 304, 306 - גוש 6962, חלקות 13-10,

 161, 179 במלואן.

י של רחי נ ת התכנית: פיתוח הקצה הצפו ראו  עיקרי הו

ד וחלוקה בהסכמה חו ת לאי ראו  הירקון על ידי: א) קביעת הו

ור מגורים אי ד מאז עו י י י ו נ  לחלקות 13-10, 161, 179; ב) שי

חד דרך ושפ״פ עם זיקת הנאה לציבור ודרך; ו  ודרך למגרש מי

ת בניה להקמת מבנה משולב למגורים, מלון ראו  ג) קביעת הו

 ומסחר בגובה שלא יעלה על 11 קומות מעל קומת הקרקע,

ת בניה ו י כו ים על הגג ומרתפי חניה; ד) קביעת ז  חדרים טכני

ת בשטח עיקרי של 1,641 מ״ר כולל ו נ  למלונאות בקומות התחתו

 שטח עיקרי של עד 400 מ״ר למסחר בקומת הקרקע, מגורים

ת בשטח עיקרי עד 1,641 מ״ר; ה) הגבלת שטח ו נ ו  בקומת העלי

־4 ופיתוח  התכסית מעל הקרקע ל־60% משטח מגרשים מסי 2 ו

 כיכר עם זיקת הנאה לציבור במגרש מסי 4.

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

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

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

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות  וכן כל הז

ם מי ןהפרסו וםפרסומהשלההודעההמאוחרתבי מיםמי ך60י  בתו

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו נים למשרדי הו  בעיתו

ו 67012, טלי 7632588¬ פ י - ב י ב א ־ ל  תל אביב, דרך בגין 125, ת

מית מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  03. העתק ההתנגדו

, פו י ב- ן 68, תל־אבי ו  לתכנון ולבניה תל אביב, שדי בן גורי

 טלי 03-5217162.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו

 ושפת אמת, השטח שבין קואורדינטות אורך 199.875-199.200

ת  לבין קואורדינטות רוחב 627.650-627.000 על פי רשת הארצי

 החדשה; גוש 5380, חלקות 5-1, 8, 12, 15, 17, 18, 39-30

 במלואן.

ור ת התכנית: א) מתן אפשרות להרחבת די ראו  עיקרי הו

בות ילדים; ב) קביעת  לשכונת מגורים - עתירת משפחות מרו

י בעבור הרחבת דיור; ג) קביעת תוספת שטחי בניה ו נ  בי

ם חלק מהתקנון; י ו  בהיקף שמפורט בטבלאות השטחים המהו

י בנין חדשים; ה) הגדלת מספר ו ן וקביעת קו י הבני ו י קו ו נ  ד) שי

ת מ־4 קומות ל־5 קומות מעל הכניסה; ו) קביעת שלבי מו  הקו

צוע למימוש התכנית; ז) קביעת תנאים למתן היתרי בניה;  בי

ד חו ת בגין בנינים, חומרי גמר וגדרות; ט) אי ראו  ח) קביעת הו

 וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

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

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

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

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י 02. העתק ההתנגדו  91010, טלי -

ת לתכנון ולבניה בית שמש, רחי נחל שורק 10, מי עדה המקו  הו

 בית שמש 99091, טלי 02-9909866.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

דה הו  מרחב תכנון מקומי מטה י

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון רושלים ובמשרדי הועדה המקו ז י  ולבניה מחו

ות אלה: י דה מופקדות תכנ הו  ולבניה מטה י

י לתכנית ו נ  (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מי/777/ט״, שי

 מי/במ/777.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אורה,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 629.150-628.900 ובין

 קואורדינטות רוחב 215.100-214.950

ימת בתחום אי דרך קי ו י בתו ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 השטח למלאכה.

י לתכנית ו נ  (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מי/800/ז״, שי

 מי/200.

צא עילית, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מו

 התפוח 9 - גוש 30316, חלקה 5 במלואה.

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

י בנין חדשים; ו וחד; ב) קביעת קו  בי לאזור חקלאי בי מי

ים יה המרבי  ג) תוספת של 86.57 מ״ר וקביעת שטחי הבנ

 בחלקה ל־374.67 מ״ר מתוכם 4,295.97 מ״ר שטח עיקרי;

מות המרבי ל־2 קומות מעל קומת  ד) קביעת מספר הקו

ם למתן היתר ת בניה ותנאי ראו  מחסנים; ה) קביעת הו

 בניה בשטח.

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

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו
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 מחוז חיפה
ם זבולון, חיפה וקרית אתא י מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון ולבניה ו מי ת המקו עדו ז חיפה ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 זבולון, חיפה וקרית אתא מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חפאג/

ות זב/24, כ/150. י י לתכנ ו נ  1273/זב/כ״, שי

ן לנחל  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באזור שמצפו

רי - גוש 10260, ח״ח 41; גוש 10261, ח״ח 5, 13, 24, 25;  ציפו

 גוש 10293, חלקות 125-119, 157-146 במלואן, ח״ח 11, 22,

,261 ,185-176 ,163-158 ,145 ,131-126 ,118 ,117 ,41-39 ,36 

 262, 557, 571, 589, 613, 614, 617; גוש 10294, ח״ח 8, 17, 25,

 28; גוש 10295, חלקות 16, 24-20 במלואן, ח״ח 3, 9, 10, 19-17,

 25, 26; גוש 10297, ח״ח 9, 12, 18; גוש 10327, חלקות 7, 8, 17,

 27-19, 29 במלואן, ח״ח 1, 5, 6, 11-9, 16, 18, 28, 30; גוש 10352,

7; גוש 10353, חלקות 1, 7, 20, 21, 52 במלואן,  ח״ח 2, 5-

 ח״ח 2, 28, 51-38, 53; גוש 10357, ח״ח 8, 62, 64; גוש 10358,

 חלקות 13, 16 במלואן, ח״ח 4, 9, 18, 20, 24; גוש 10359, חלקות 28,

9, 13, 14, 18-16, 25, 27; גוש 10360, חלקות  35 במלואן, ח״ח 3-

 13, 28 במלואן, ח״ח 32-29; גוש 10369, ח״ח 3-1, 5, 6, 12, 13,

 16, 30, 39-34, 41; גוש 10381, ח״ח 17, 19; גוש 10382, ח״ח 2;

 גוש 10383, חלקה 20 במלואה, ח״ח 3-1, 19; גוש 10391, חלקה

 15 במלואה, ח״ח 14-10; גוש 10512, ח״ח 8, 14; גוש 10514,

 חלקות 28, 30, 34 במלואן, ח״ח 16, 27-25, 31, 32; גוש 10515,

 חלקה 9 במלואה, ח״ח 6, 8, 12.

ת התכנית: א) פירוט שטחים לפי תמ״א 22 ראו  עיקרי הו

 לשטחי יער לסוגיו; ב) הוספת/הרחבת שטחי יער נטע אדם

 קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח

נם כלולים בתמ״א 22; ג) שמירה עות בגדות נחלים שאי נטי  ו

ד עו י ים כשטחי מרעה; ד) י ם הקי י פי  על שטחים פתוחים ועל או

ימא לשימוש רב־תכליתי לרווחת הציבור;  שטחים ליער בר־קי

ת ביער; רו י תי  ה) הגדרת מוקדים ודרכים לפיתוח נופש ו

ת דרכי יער י י ו ו ת ד שטח לגן לאומי ״חירבת אושה״; ז) ה עו י  ו) י

ת על ידי: 1) קביעת גבולות ליערות וגן לאומי; 2) קביעת ו  ראשי

ת בניה ראו ד קרקע; 3) קביעת הו עו י ת בכל י תרו ת המו ו  התכלי

 במוקדי הפיתוח.

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

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8633448.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה זבולון, כפר המכבי 30030, טלי 04-8478113, למשרדי

מית לתכנון ולבניה חיפה, רחי ביאליק 3, חיפה,  הועדה המקו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו  טלי 04-8356807, ולמשרדי הו

 קרית אתא, קרית אתא 28100, טלי 04-8478420.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו נ  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ת ״תכנית מיתאר מקומית י  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחי

י לתכנית תממ/במ/215/4/א, שהודעה ו נ  מסי קא/347/מח״, שי

ום 8.7.2005 ובילקוט נים בי  על דבר הפקדתה פורסמה בעיתו

 הפרסומים 5432, התשס״ה, עמי 3988.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת אפעל, שדי

ם 43, 45 - גוש 6887, חלקה 116 במלואה.  הברושי

ים ת התכנית: א) הגדלת השטח העיקרי הקי ראו  עיקרי הו

י מרפסות די קירו  ב־19 מ״ר מ־1,608 מ״ר ל־1,627 מ״ר על י

ד  פתוחות, והעברת קולטי שמש משותפים ממרכז הגג הצמו

ו רכוש משותף; ב) קביעת זיקת הנאה נ שאי ו ו  לדירות שמתחתי

ד לדירות, לשם גישה לאחזקת המיתקנים  בשטח הגג הצמו

 המשותפים.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ו 67012, פ י - ב י ב א ־ ל ז תל אביב, דרך בגין 125, ת  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 03-7632588, וכן במשרדי הו

ן י י נ , טלי 03-5356840, וכל מעו נו  אונו, רחי סוקולוב 13, קרית או

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן והבניה,  נמסרת בזההודעה, בהתאם לסעיף117 לחוקהתכנו

ר ״תכנית מיתאר מקומית מסי שו  התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ח/3/300/א. ו נ  ח/3/300/א/1״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שכי קרית

ן - גוש 6020, חלקות 1019-1015, 1021, 1025 במלואן,  פנחס אילו

 ח״ח 1024; גוש 6866, חלקות 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 33, 34, 38,

 39 במלואן, ח״ח 25, 26, 29.

ת תכנית ח/3/300/א ראו ת התכנית: שיפור הו ראו  עיקרי הו

ן, בלי לשנות את ילו ת בקרית אי ו י  והתאמתה להוראות התכנ

ת לפי התב״ע התקפות, כל זאת על ידי: תרו  מספר יח״ד המו

צע של 110 מ״ר  א) קביעת שטחי בניה ליחידת דיור, בשטח ממו

ו י ה  שטח עיקרי ושטחי שירות, מעל מפלס הכניסה הקובעת י

־50 מ״ר ליח״ד בבנין רב קומות;  עד 40 מ״ר ליח״ד בבנין גבוה ו

ת להקמת פרגולות בדירות הגן; ג) עדכון ראו  ב) קביעת הו

ת בדבר הסדרי חניה בתחום החלקות/מגרשים; ראו  הו

ב המבנה, צו ם, דירות הגן, עי די ת בדבר קומות העמו ראו  ד) הו

 חומרי הגמר ופיתוח מגרש.

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

 18.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5467, התשס״ו, עמי 738.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ו 67012, פ י - ב י ב א ־ ל ז תל אביב, דרך בגין 125, ת  ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 03-7632588, וכן במשרדי הו

ן רשאי י י נ יצמן 58, חולון, טלי 03-5027222, וכל מעו  חולון, רחי ו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

ו (1 במאי 2006) יר התשס״  גי באי

ן  גילה אורו

ת י ז ושבת ראש הועדה המחו  י

ז תל אביב  לתכנון ולבניה מחו

3 5 7 3 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה-גית, באקה

יה - גוש 8759, ח״ח 17, 19, 21, 23, 37, 39.  אלגרבי

ד קרקע להקמת עו י י י ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו

 תחנת תדלוק לאורך רחובה הראשי של באקה אלגרבייה,

ור ד אז עו י י י ו נ ת כוללת: א) שי י ב, התכנ ישו  לשירות תושבי הי

 מגורים אי ושביל להולכי רגל ולרכב לתחנת תדלוק ושטח

י ולפיתוח השטח, הסדרי ו נ ת לבי ראו  פרטי פתוח; ב) קביעת הו

 תנועה, וקביעת תנאים לביצוע התכנית; ג) חלוקה חדשה

 בהסכמת הבעלים.

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

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8633448.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה עירון, ערערה 30025, טלי 6351789 -04.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ות  מרחב תכנון מקומי קרי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון ולבניה מי ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  קריות מופקדות תכנ

י לתכנית ק/123. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי ק/123/ח״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק,

נים 43 - גוש 11529, חלקה 20 במלואה.  רחי הערמו

ד חלקה 20 עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

וחד; ור מגורים בי לאזור מגורים גי מי  בגוש 11529 מאז

ת בניה למבנה המגורים. ראו הו ת ו ו י כו  ב) קביעת ז

י לתכנית ק/במ/364. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ק/364/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק -

 גוש 10236, חלקות 88, 97-95, 102, 103 במלואן, ח״ח 94;

 גוש 11551, ח״ח 1, 2, 67.

ת אתרים ו צ ת התכנית: א) ביטול דרכים החו ראו  עיקרי הו

ים פתוחים בגבעת הרקפות, רי בו  לבניני ציבור ושטחים צי

ד מדרך לשצ״פ, לאב״צ ולשטח חקלאי, עו י י י ו נ די שי  על י

ר וסלילת שו ד מאב״צ לשצ״פ ולדרך, לאחר אי עו י י י ו נ שי  ו

י בניה באב״צ וקביעת ז  דרך גישה מצפון; ב) הגדלת אחו

י בנין באב״צ ו י קו ו נ ים בשצ״פ; ג) שי  מבני עזר לצרכים גנני

 וקביעת קו בנין בשצ״פ למבנים גנניים.

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

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

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

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

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

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

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8633448.  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו

מי זבולון  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנ

ת לתכנון ולבניה י ז  והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחו

ז חיפה החליטה בישיבתה מסי 2005018 מתאריך 23.11.2005  מחו

דעה בדבר הכנת ״תכנית מפורטת מסי  על הארכת תוקף ההו

 זב/153״.

 תחום התכנית: אבטין, דרך מסי 762 - גוש 10385, חלקות

 31, 39 במלואן, ח״ח 30-26, 32, 33, 37, 41; גוש 10393, חלקה 8

 במלואה, ח״ח 5, 13, 14, 16; גוש 10394, חלקה 11 במלואה, ח״ח

 3, 12; גוש 10395, ח״ח 3-1, 5; גוש 10460, חלקות 75-71, 90,89,

 92, 95, 102 במלואן, ח״ח 27-24, 30, 31, 38-36, 79-76, 88, 99,

 103; גוש 10461, ח״ח 1; גוש 11124, ח״ח 2; גוש 11125, ח״ח 7;

 גוש 11127, חלקות 7, 8, 30 במלואן, ח״ח 6-1, 13-9, 28-26, 31;

 גוש 10516, ח״ח 7, 8, 11.

 מטרת התכנית: הקמת מחלף בחיבור בין דרכים 762, 780

 ודרך ראשית מסי 70.

עדה בהתאם לסעיף 78 לחוק כי לא ו  כמו כן החליטה הו

ת ו תרי בניה בתחום התכנית, למעט למעבר תשתי ו הי נתנ י  י

ת בהתייחס י ז עדה המחו ו הו ות באישור מע״צ ו  תת־קרקעי

 לתכנית זב/202 - מרכז הדרכה לנהיגה בתחום מחלף זבולון

ת החליטה להפקידה בתאריך 30.3.2005. י ז עדה המחו ו  שהו

ו בהתאם לתכנית זב/202 כפי שתאושר. נתנ י ה י י  היתרי הבנ

ם הפרסום ברשומות. ו ם מי י  תוקף ההודעה: שנתי

רדות הכרמל  מרחב תכנון מקומי מו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית תרשצ/2/20/6. ו נ  מכ/680״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, רחי

י עגנון - גוש 10679, חלקה 72 במלואה.  ש״

ת תכנון ובניה לשטח ראו ת התכנית: מתן הו ראו  עיקרי הו

 לבניני ציבור.

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

 13.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5453, התשס״ו, עמי 266.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי  04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקו

רדות הכרמל, רחי כורי 2, חיפה 33093, טלי 04-8676296,  מו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 כמרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  עירון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ענ/509״, שי

 ענ/במ/358.
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ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (1 במאי 2006) יר התשס״  גי באי

 יגאל שחר

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ז חיפה  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז המרכז

ה אפריים ו ו נ - ד ו ה  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

ד/ ים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי י ה אפרי ו ו נ - ד ו ה  י

ות יד/5000, יד/5001, יד/865, יד/865/ב, י י לתכנ ו נ  3008/א״, שי

 תרש״צ/3/42/10.

ה אפריים, ו ו נ - ד ו ה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

ה המזרחי של יהוד, השטח שבין קואורדינטות ור התעשי  אז

 אורך 190.850-190.575 לבין קואורדינטות רוחב 659.175¬

זה מינהל מקרקעי ישראל, חלקה 53  659.300 (חלקה 524 לפי חו

 לפי תרש״צ 10/42/3); גוש 6711, ח״ח 25-16; מגרש 336 בהתאם

 לתכנית יד/865.

מות המותר י מספר הקו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ה לתעסוקה ות מתעשי י תכלי ו נ  מ־3 קומות ל־5 קומות; ב) שי

למות שמחה, או  הכוללת מסחר, תעשיה עתירת ידע, משרדים ו

ת בניה. ו י כו  ללא תוספת ז

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

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

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

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

נים, דעה זו בעיתו ם פרסומה של הו ו ם מי מי  התנגדות בתוך 60 י

ז המרכז, שדי ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו  למשרדי הו

 הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788444. העתק ההתנגדות

ה ו ו נ - ד ו ה ת לתכנון ולבניה י מי א למשרדי הועדה המקו צ מ ו  י

ים 56100. ה אפרי ו ו נ - ד ו ה  אפריים, רחי מרבד הקסמים 6, י

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ים ה אפרי ו ו נ - ד ו ה  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ת יד/6052, יד/865, יד/865/ב, ו י י לתכנ ו נ  יד/6182״, שי

 יד/מק/5000, יד/מק/5001.

ה אפרים, ו ו נ - ד ו ה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: י

ה החדש, רחי אברהם אלטלף 7 - גוש 6711, חלקה ור התעשי  אז

 509 במלואה, ח״ח 534.

ה י ת הבנ ו י כו י ז ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

רות מעל ומתחת לקרקע;  מ־120% ל־280%, וקביעת שטחי שי

ן 26114, טל׳  ולבניה קריות, רח׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקי

.04-8715291 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

ר המאמת את י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. י בדות שעליהן ה  העו

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מס׳ שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ק/ 11/ג. ו נ  ק/ 11/ד״, שי

ור  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק, אז

 דרומי - דרך מקשרת בין הרחובות חרמון והגליל - גוש 11589,

 חלקה 109 במלואה, ח״ח 67, 192.

ת התכנית: חיבור רח׳ הגליל עם רח׳ החרמון ראו  עיקרי הו

ר ומשביל להולכי רגל ד משטח למבני ציבו עו י י י ו נ  תוך שי

. ך ר ד ל -

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

 18.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמ׳ 2568.

ת לתכנון י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן  ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה קריות, רח׳ הגדוד  במשרדי הועדה המקו

ן י י נ ן 26114, טל׳ 04-8715291, וכל מעו  העברי 4, קרית מוצקי

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ז חיפה ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ ן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ש/1178״, שי  שומרו

 ש/23/א.

גבעת עדה נה- מי י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנ

- גוש 10151, חלקה 11 במלואה, ח״ח 93.

ית מבני מגורים ת התכנית: מתן אפשרות לבני ראו  עיקרי הו

זאת על ידי: א) תוספת 2 יח״ד לכל רי של חלקה זו, ו  בחלק האחו

ת ראו הו ת ו ו י כו  חלקה, מ־2 יח״ד ל-4 יח״ד בחלקה; ב) קביעת ז

ד שטח לדרך שתשתלב בתכנית עו י י ופיתוח; ג) י ו נ  בניה, בי

י בנין: קו בנין צדי מ־4 מ׳ ו ת ש/938; ד) הקטנת קו די  העתי

 ל־3 מ׳.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448.  ולבניה מחו

ת לתכנון מי עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳ 04-6305522.
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ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ות רצ/1/1, רצ/1/1/ג, רצ/מק/ י י לתכנ ו נ  מסי רצ/1/13/110״, שי

.13/110 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי

 נחמה 1 - גוש 3932, חלקה 289 במלואה.

ת התכנית: א) תוספת שטח עיקרי ושטחי ראו  עיקרי הו

ם של בנין קיים; ב) העברת י י נ רות למשרדים, בקומת הבי  שי

יות, 5% שטח עיקרי, מקומות המגורים לקומת המשרדים.  זכו

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

 14.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5419, התשס״ה, עמי 3535.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי  08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקו

ן 75264, טלי 9547577¬ ו  ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לצי

ן בה בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י י נ  03, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

מי רחובות  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 רחובות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/800/ב/35״,

ות רח/800/ב, רח/2000/י. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי בני

 משה 4 - גוש 3701, חלקה 669 במלואה.

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

ר ו ת הדי דו חי  מגורים בי לאזור מגורים גי; ב) הגדלת מספר י

ת מו ת למגרש; ג) הגדלת מספר הקו דו חי ת למגרש ל־9 י דו חי  מ־6 י

י ז ם ל־5 קומות על עמודים; ג) תוספת אחו די  מ־4 קומות על עמו

 בניה לשטח העיקרי מ־110% ל־140%.

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

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444¬  ולבניה מחו

מית לתכנון מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

מי רחובות  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת מ־12 מי גובה (3 קומות) ל־8 קומות; מו י במספר הקו ו נ  ב) שי

יה בתחום המגרש וסביבתו, חנ  ג) הסדרת מערכת דרכים ו

ת להיתרי בניה; ראו הו ת ו ו חי ; ד) הנ אה מתוכו צי הי  הכניסה ו

ת תכנון כולל פיתוח שטח. ו חי  ה) קביעת הנ

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

, עמי 739.  4.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5467, התשס״ו

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הו

ים ה אפרי ו ו נ - ד ו ה ה אפריים, רחי מרבד הקסמים 6, י ו ו נ - ד ו ה  י

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  56100, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

נה ו  מרחב תכנון מקומי נס צי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית נס/1/1. ו נ  נס/151״, שי

נה - גוש 3751, ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס צי

 חלקה 3 במלואה, ח״ח 6.

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

ר ולדרך; ני ציבו רי פתוח, לשטח לבני  למגורים אי, לשטח ציבו

ת בניה. ראו  ב) קביעת הו

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

 26.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5280, התשס״ד, עמי 2244.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הו

נה 70400, טלי 9383810 - 08, וכל ו ונה, רחי הבנים 9, נס צי  נס צי

רים ן רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ן  מרחב תכנון מקומי ראש העי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות ממ/830, אפ/2000, רנ/מק/2000. י י לתכנ ו נ  מסי רנ/28/א״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי

 הסנהדרין 8 - גוש 4274, חלקה 168 במלואה.

ת התכנית: א) ביטול של 1 מי מהשביל ראו  עיקרי הו

דו משביל למגורים; ב) ביטול של 0.5 מי עו י י י ו נ שי  המערבי ו

וי י בקו ו נ ו משביל למגורים; ג) שי ד עו י י י ו נ שי מי ו ל הדרו  מהשבי

 בנין.

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

 26.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5438, התשס״ה, עמי 4208.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הו

, וכל 03 ן 48036, טלי 9007289 -  ראש העין, רחי שילה 21, ראש העי

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3576 ילקוט הפרסו



מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 זמורה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי זמ/1/7/500״,

ות זמ/500, זמ/2/500. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה - גוש 3865,

 חלקות 26, 44 במלואן; גוש 3866, חלקות 15, 21, 22 במלואן;

 גוש 3868, חלקה 6 במלואה; גוש 3869, חלקה 5 במלואה;

 גוש 3870, חלקות 1, 4, 7, 43 במלואן; גוש 5001, חלקות 4, 16, 18,

 23, 24 במלואן; גוש 5002, חלקה 9 במלואה; גוש 5013, חלקות

 7, 15, 16, 19 במלואן.

ד מקרקע חקלאית עו י י י ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ות בניה להקמת מבנה י כו ז ז כו וחדת; ב) רי  לקרקע חקלאית מי

חדת וריקון כל ו זה בקרקע חקלאית מי  חקלאי למטרת בית ארי

ת ו י כו ת הבניה מהקרקע החקלאית; ג) קביעת הוראות, ז ו י כו  ז

 ומגבלות בניה.

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

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444¬  ולבניה מחו

מית לתכנון מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה זמורה, ביל״ו סנטר, קרית עקרון 70500, טלי 9414044¬

.08 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ות R/6, בר/40, זמ/500, זמ/1/514. י י לתכנ ו נ  מסי מח/141״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, השטח שבין

ן - רחי יצחק בן צבי, בות ממערב - רחי הנשיא, מצפו  הרחו

ם וחלקות ישנות: גוש 4570, ח״ח ן - גושי  מדרום - רחי שמעו

 125, 130-127, 168; גוש 4574, חלקות 6, 8, 13, 27, 75, 77, 79, ח״ח

ם וחלקות:  19, 24, 26, 66, 67, 90, 92; גוש 4701, חלקה 20; גושי

 4570, ח״ח 168; גוש 4660, חלקות 13-8, 74, 85, 97, 99, 103

 במלואן, ח״ח 93; גוש 4701, חלקות 30-25, 35 במלואן.

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

רי פתוח;  מוכרז לאזור מגורים אי, לאזור מגורים בי, ולשטח ציבו

ד משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים אי לאזור עו י י י ו נ  ב) שי

ור מגורים אי ד מאז עו י י י ו נ רי פתוח; ג) שי  מגורים בי ולשטח ציבו

אי דרך; ה) חלוקה חדשה ו ר תו פו י ושי ו נ  לאזור מגורים בי; ד) שי

ם לאזור מגורים אי, עדי ו ת בניה בשטחים המי ראו  וקביעת הו

 לאזור מגורים בי, לשטח ציבורי פתוח ולשטח לבניני ציבור.

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

 14.5.1999 ובילקוט הפרסומים 4765, התשנ״ט, עמי 3771.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקו

 זמורה, ביל״ו סנטר, קרית עקרון 70500, טלי 08-9414044,

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  רחובות מופקדת ״תכנית מפורטת מסי רח/750/א/2/58״, שי

 לתכנית רח/מק/750/א/1/58.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי שי בן

ן 47 - גוש 3703, חלקה 404 במלואה. ו  צי

ור אחת בקומת דת די חי ת התכנית: א) תוספת י ראו  עיקרי הו

ו 12 יח״ד בבנין; י ה ם המפולשת של הבנין, סך הכל י די  העמו

רות  ב) תוספת שטח עיקרי של 96.4 מ״ר ו־13.5 מ״ר שטח שי

 בעבור הדירה בקומת הקרקע ותוספת של 30 מ״ר שטח עיקרי

 בעבור התוספת בדירת הגג; ג) תוספת חניה בעבור דירת

 הקרקע.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444¬  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ן  מרחב תכנון מקומי דרום השרו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי שד/18/104״,  דרום השרו

ות שד/מק/9/104/א/4, שד/במ/9/104/א. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מתן, רחי רקפת 19

- 7636גוש , חלקה 52 במלואה; מגרש 1124A בהתאם לתכנית

 שד/במ/9/104/א.

ת בניה; ב) הגדלת ו י כו ת התכנית: א) תוספת ז ראו  עיקרי הו

ת להריסה. ראו י התכסית מ־30% ל־33%; ג קביעת הו ז  אחו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

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

נים, למשרדי הועדה  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

מצא למשרדי ו ת י  72430, טלי 08-9788444. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה דרום השרון, נוה ירק 49945, עדה המקו  הו

 טלי 03-9000500.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

3 5 7 7 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שהם - גוש 6850,

 ח״ח 81. (גוש ישן 4614).

ות בניה בשטח של י כו ת התכנית: הוספת ז ראו  עיקרי הו

ם בשתי קומות  9.55 מ״ר שטח עיקרי, נוסף על 200 מ״ר המותרי

ת התקפה. י  לפי התכנ

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

 19.8.1998 ובילקוט הפרסומים 4681, התשנ״ח, עמי 5309.

ת י ז ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ  שהם, שהם 73142, טלי 03-9723013, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 שורקות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בר/2/174״,

י לתכנית בר/174. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מרדכי 315 -

 גוש 5134, חלקה 15 במלואה, ח״ח 35, 40.

די ת התכנית: א) הגדלת מגרש מגורים על י ראו  עיקרי הו

 הוספת שטח פרטי פתוח וחלקת דרך; ב) חלוקת חלקת דרך

דו המקורי עו י  (מסי 35) לשני מגרשים: מגרש דרך מסי 35/1 בי

ו מגורים שלא בנחלות (שטח 10 מ״ר); ד עו י  ומגרש מסי 35/2 שי

 ג) חלוקת חלקת שטח פרטי פתוח (מסי 40) לשני מגרשים:

דו המקורי ומגרש 40/2 עו י  מגרש שטח פרטי פתוח מסי 40/1 בי

ד וחלוקה חו ו מגורים שלא בנחלות (שטח 17 מ״ר); ד) אי ד עו י  שי

 בהסכמת הבעלים.

ת ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעו י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444¬  ולבניה מחו

מית לתכנון מצא למשרדי הועדה המקו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

 ולבניה שורקות, גבעת ברנר 60948.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת י ז  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחו

ת מי ז המרכז ובמשרדי הועדה המקו  לתכנון ולבניה מחו

מית מסי נים מופקדת ״תכנית מיתאר מקו  לתכנון ולבניה שרו

ות הצ/130, הצ/130/א, הצ/130/ג, י י לתכנ ו נ  הצ/290/1/4״, שי

 הצ/מק/130/ז, הצ/129/1/4/א, הצ/100/1/4/א, הצ/15/1/4,

 הצ/200/1/4, הצ/235/1/4.

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

ן  מרחב תכנון מקומי חוף השרו

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת

י לתכנית חש/2/10, שהודעה ו נ  ״תכנית מסי חש/15/2״, שי

ן והבניה, ו  על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ום 1.7.2005 ובילקוט נים בי  התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתו

 הפרסומים 5419, התשס״ה, עמי 3537.

ן - גוש 7696, ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני צי

 ח״ח 1.

י שטח חקלאי לשטח ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

חד בעבור הקמת 1 יח״ד; ב) קביעת שטח פרטי פתוח ו  חקלאי מי

ת בניה. ראו  עם זכות מעבר לרכב; ג) קביעת הו

ת י ז עדה המחו ין בתכנית, במשרדי הו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הו

ת ים 60990, טלי 09-9596505, בימים ובשעו  חוף השרון, שפי

ם פתוחי לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

ות ממ/853, ממ/2/10004. י י לתכנ ו נ  ממ/1/3116״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל,

 רחי פרץ 19, פינת רחי בר כוכבא - גוש 6189, חלקה 198

 במלואה.

ים ת התכנית: א) תוספת שטח עיקרי לפי הקי ראו  עיקרי הו

 בפועל של 34.31 מ״ר סך הכל, בקומות קרקע, אי ו־בי בלי לפגוע

ם י י בנין צדי ו ות החלות על מגרש השותף; ב) הקטנת קו י כו  בז

ח לפי תו פי י ו ו נ י תכנית בי ו נ ים לפי מדידה; ג) שי  על פי קי

 מדידה.

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

, עמי 624.  4.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5463, התשס״ו

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

ת לתכנון ולבניה מי עדה המקו  טלי 08-9788444, וכן במשרדי הו

 מצפה אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה 49277, טלי 03-9302051,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי שהם

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית גז/במ/9/69. ו נ  מסי שה/2220/9/69/א״, שי

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3578 ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

 ג/14575״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18134,

 ח״ח 18, 19; גוש 18135, ח״ח 1.

ת התכנית: א) מתן אפשרות לפיתוח חוף ראו  עיקרי הו

פוט של נהריה, לרבות ריצוף וסלילת  רחצה עד גבול השי

 הטיילת, שיקום דרך הפטרולים הקיימת, הסדרת מזח להולכי

בה ורחבת תצפית, כולל פרגולות הצללה  רגל, הקמת פינת ישי

ת גישו נ וים; ב) קביעת דרכי הגישה לטיילת ו  ומיתקנים נלו

ת לבניה ופיתוח השטח; ד) קביעת ראו  לחוף; ג) קביעת הו

ת ופיתוחם. ו ת בדבר התשתי ראו  הו

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

 29.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5495, התשס״ו, עמי 1903.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ  ולבניה נהריה, נהריה, טלי 04-9879827, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/849. ו נ  ג/14815״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו - גוש 18004,

 ח״ח 192, 230.

ה תוך י וחד/אכסנ ת התכנית: תכנון מגורים מי ראו  עיקרי הו

ת ו י נ ו תכנ ות ו ני ת ארכיטקטו ו ת בניה ומתן הנחי ראו  קביעת הו

 אחרות לבניה במגרש הנדון.

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

 15.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5403, התשס״ה, עמי 2925.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקו

ן י י נ יצמן 35, עכו, טלי 04-9956118, וכל מעו  ולבניה עכו, רחי ו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

ת לתכנון מי ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

 ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15532״,

ות ג/8600, ג/7447. י י לתכנ ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה -

 גוש 13700, ח״ח 2.

רן-קדימה, רחי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צו

 הפלמ״ח 40 - גוש 8036, ח״ח 64; מגרשים 646-644, 2131,2130,

 בהתאם לתכנית הצ/129/1/4/א,

ד וחלוקה בהסכמת חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

חד ולדרך; ו ד ממגורים אי למגורים אי מי עו י י י ו נ  בעלים; ב) שי

ת ראו הו י בניה, ו ו ות בניה, קו י כו  ג) קביעת שטחי מגרשים, ז

ים; ד) תוספת  בניה לבתי מגורים בודדים ולבתים דו־משפחתי

ת 4 יח״ד; י  של שתי יח״ד במגרש 2131א, סך הכל בתחום התכנ

די רישום  ה) קביעת דרך גישה למעבר רכב והולכי רגל על י

ת למגרש עורפי, ממגרש 2130 ת מעבר הדדי כו ז  זיקת הנאה/

 למגרש 2131.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש י  התכנ

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

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

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444¬  ולבניה מחו

מית לתכנון עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  08. העתק ההתנגדו

ה דרום, נתניה 42504. ור תעשי  ולבניה שרונים, אז

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (1 במאי 2006) יר התשס״  גי באי

י  שוקי אמרנ

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ז המרכז  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות ג/במ/16, ג/במ/103, ג/4427, י י לתכנ ו נ  מסי ג/14211״, שי

 ג/7582, ג/8242.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18134,

 ח״ח 16-14, 18, 19, 22, 26; גוש 18135, חלקות 83, 84 במלואן,

 ח״ח 1, 7, 45; גוש 18173, ח״ח 84, 85, 87, 92.

יה ת התכנית: א) קביעת דרכי הגישה והחנ ראו  עיקרי הו

ת לבניה ופיתוח השטח; ראו נגישות לחוף; ב) קביעת הו  לטיילת ו

ת ופיתוחם; ד) מתן אפשרות ו ת בדבר התשתי ראו  ג) קביעת הו

ילת וחוף רחצה דרומה עד גבול השיפוט של נהריה,  לפיתוח טי

 לרבות ריצוף וסלילת הטיילת, שיקום דרך הפטרולים הקיימת,

בה ורחבות תצפית, שי נות י  הסדרת מזח להולכי רגל, הקמת פי

ים. ו  כולל פרגולות הצללה ומיתקנים נילו

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

, עמי 1903.  27.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5495, התשס״ו

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ  ולבניה נהריה, נהריה, טלי 04-9879827, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

3579 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

ות אלה: י  חבל אשר מופקדות תכנ

י לתכנית ג/4360. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14941״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רגבה - גוש 18483,

 ח״ח 8, 18, 26, 28; גוש 19951, ח״ח 6.

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

בו 9,600 מ״ר חד לצורך הקמת לולים ו ו  לשטח חקלאי מי

ות עד לחו ו ת בניה באזור המי ראו  שטח עיקרי; ב) קביעת הו

ם המותרים בתחום שי מו השי ת ו ו  לולים; ג) פירוט התכלי

 התכנית.

י לתכנית ג/11474. ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/15730״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בוסתן הגליל בצד

נת הרחבה לבנים, ה, ממערב - שכו נהרי -  דרך מסי 4 - עכו

נה הנמצאת במרחק של  בצפון מערב - המושב, השכו

 כ־370 מי מקו החוף - גוש 18119, ח״ח 109, 111, 113, 115,

 117, 119, 120, 122, 123, 125, 127; גוש 18120, ח״ח 98, 100,

 102, 104, 106, 108, 110, 112, 115; גוש 19964, ח״ח 6, 9;

 גוש 19966, ח״ח 5, 70-68.

ת התכנית: א) עריכת תכנית הרחבה למושב ראו  עיקרי הו

נת מגורים חדשה הכולל 100  בוסתן הגליל, הקמת שכו

ב; ישו עת עזה ובני הי י רצו נ  מגרשי בניה לקליטת מפו

ם בג/11474 ממרכז צעי יה המו  ב) העתקת חלק ממגרשי הבנ

ד השטח לשימוש עו י  המושב לשכונת ההרחבה והחזרת י

 מבני ציבור; ג) תכנון שטח נוסף לאזור מבני ציבור כדי לתת

ור למיתקן רות לתושבי שכונת ההרחבה; ד) תכנון אז  שי

ות חיבור למערכת ביוב קיימת.  הנדסי כדי לפתור בעי

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

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

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

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

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

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

לית 17511, ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי,  המקו

 טלי 04-9879621.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

ות אלה: י א העמקים מופקדות תכנ  מבו

י בניה של ז ת התכנית: א) הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

ימים; ת הקי רו ים על חשבון שטחי השי  השטחים העיקרי

י ז ת ומחסנים; ג) הגדלת אחו ו י רות בעבור חנ  ב) תוספת שטחי שי

ים ושל שטחי השירות.  הבניה של שטחים עיקרי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  י

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

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

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

ר הגלילית, ת לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצו מי עדה המקו  הו

 טלי 04-6800077.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

 חבל אשר מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/9409״.

זת מזרעה,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אחו

 אתר בהאי קדוש ומרכז מבקרים - גוש 18133, ח״ח 12; גוש

 18137, חלקה 4 במלואה, ח״ח 3, 6, 18-16, 26, 27, 29, 34; גוש

 18138, חלקות 56, 57 במלואן, ח״ח 55; גוש 18144, חלקות 5, 6,

 15,13,9, 20,19 במלואן, ח״ח 12-10, 18; גוש 19947, ח״ח 18,13,

 24, 25; גוש 19948, ח״ח 13; גוש 19951, ח״ח 2, 11.

זת מזרעה כאחד ת התכנית: א) שמירת אחו ראו  עיקרי הו

 מן האתרים הקדושים הבאים, הפתוחים לקהל הרחב, הגנה

ים, שילוב האתר ים והיסטורי  על המורשת של ערכים תרבותי

יה; ב) שמירת המבנים י בסביבתו הפתוחה והבנו נ  באופן הרמו

ם את האתר; ג) השלמה ופיתוח המיתקנים י נ י קים המאפי  העתי

רים י ת הנדרשים לקבלת עולי רגל בהאים, תי ו התשתי  ו

לות  ומבקרים אחרים; ד) שמירת הסביבה הכפרית עם הפעי

ם י י נ י פי אי הנוף האו ו  החקלאית והמסורתית הקיימת, לרבות תו

ם י ו רה השקטה והרוגעת מהו י ו האו  לה, במודעות כי הנוף ו

רים ור המגו ; ה) אז ו פי של האתר ומערכי  חלק אינטגרלי מן האו

ה ו י צדי דרך מסי 40, חלקה 13, גוש 19947 מהו  הנמצא משנ

57 בגוש 18138. ת במקרקעין בחלקות 55- ו י כו  תחליף לבעלי ז

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

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

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

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

ת 17511, לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

ת לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי מי  המקו

.04-9879621 

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3580 ילקוט הפרסו



י קו בנין קדמי מ־3 מי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

י בניה מ־75% ז  ל־0 מי באזור הגשר בלבד, והגדלת אחו

י קרקע מ־25% ל־40%. י כיסו ו נ  ל־120%; ב) שי

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

 18.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו, עמי 236.

ת י ז ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו י  התכנ

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקו

חא, ת-תרשי ם 1, מעלו י רנ  ולבניה מעלה נפתלי, רחי האו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 04-9978030, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ן ובמשרדי הועדה המקו ז הצפו  ולבניה מחו

 מרום הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14391״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ביריה - גוש 13747,

 ח״ח 8, 31, 33, 34, 36, 40; גוש 13748, ח״ח 20; גוש 13752, ח״ח

.4 ,3 ,1 

ת התכנית: א) פירוט שטחים לפי תמ״א 22 ראו  עיקרי הו

וחת ד שטחים לשימוש רב תכליתי לרו עו י  לשטחי יער ב) י

ן יער ו ים, חני רי ם ציבו תי רו  הציבור; ג) הקמת מרכז מבקרים, שי

ות ם למצודת ביריה; ד) קביעת ופירוט תכלי שי מו  והסדרת שי

ת דרכים, י י ו ו ת ם המותרים בשטח התכנית; ה) ה שי מו שי  ו

רות; י ד ותי ; ו) קביעת שטחים לפיתוח נופש, לימו י ו נ ת ובי ו י  חנ

צוע ות; ח) קביעת תנאים לבי ת אדריכלי ראו  ז) קביעת הו

צאת היתרי בניה.  התכנית; ח) הו

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

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

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

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

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ת לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

ן 13910, מית לתכנון ולבניה מרום הגליל, מירו  הועדה המקו

 טלי 04-6919806.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (1 במאי 2006) יר התשס״  גי באי

׳  הרצל גדז

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ן ז הצפו  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

י לתכנית ג/7609. ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15220״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהיל -

 גוש 16939, ח״ח 170, 171; גוש 16941, ח״ח 31-29.

ת התכנית: א) הסדרת גישה לחלקה 30; ראו  עיקרי הו

ד מדרך להולכי רגל, בית עלמין ושצ״פ עו י י י ו נ  ב) שי

 לדרך.

ות ג/7468, י י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15938״, שי

 ג/12221.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: איכסאל - גוש 16902,

 ח״ח 4-1; גוש 16903, ח״ח 1, 62.

אי דרכים וביטול ו י בתו ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ימים. י קו בנין למבנים קי ו נ  חלק משצ״פ; ב) שי

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

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

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

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

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

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

ת 17511, לי ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

א העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת מית לתכנון ולבניה מבו  המקו

 עילית 17000, טלי 04-6468585.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/6192. ו נ  ג/13583״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגידל שמס.

ים ד שטח למיתקנים הנדסי עו י ת התכנית: י ראו  עיקרי הו

רי צפון רמת הגולן. ו ב האז ו רי במסגרת פרויקט הבי ו  ומגוב אז

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

 1.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמי 2577.

ת י ז עדה המחו ת האמורה נמצאת במשרדי הו י  התכנ

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקו

 ולבניה מעלה החרמון, מסעדה 12439, טלי 04-6981677,

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר ״תכנית מפורטת מסי שו  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אי

י לתכנית ג/5549. ו נ  ג/14964״, שי

א ח י ש ר ת - ת ו ל ע  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מ

- גוש 18386, חלקה 13 במלואה.

3581 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  באר שבע מופקדות תכנ

ות י לתכני ו נ  (1) ״תכנית מפורטת מסי 16/138/03/5״, שי

.14/138/03/5 ,7/138/03/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי די,

 רחי אביה השופט - גוש 38073, ח״ח 33, 118, 172, 196, 236,

.237 

ת התכנית: א) קביעת אזור משולב מגורים ראו  עיקרי הו

די הקרקע לפי פירוט עו י י בי ו נ די שי חד עם מסחר על י ו  מי

 זה: 1) מדרך משולבת לשטח פרטי פתוח ושטח פרטי פתוח

יה פרטית; 2) משצ״פ לשטח פרטי פתוח עם חניה חנ  ו

ת רי בו עד לדרך כחניה צי ו  פרטית; 3) קביעת שטח המי

ד וחלוקת מגרשים בהסכמת חו כות מעבר לציבור; ב) אי ז  ו

ים לאזור משולב יה המרבי  בעלים; ג) קביעת שטחי הבנ

חד ומסחר 7,750 מ״ר מתוכם 4,750 מ״ר שטח ו  מגורים מי

 עיקרי: שטח עיקרי למגורים - 4,500 מ״ר, שטח עיקרי

ת מו י הבנין, מספר הקו ו  למסחר - 150 מ״ר; ד) קביעת קו

תרי בניה. גובה מרבי; ה) קביעת תנאים למתן הי  ו

ות 5/במ/ י לתכני ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מסי 35/203/03/5״, שי

 7/6, 5/במ/1/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי רמות,

 רחי צבי סגל 10 - גוש 38158, חלקות 193, 194 במלואן,

 ח״ח 222.

ים ת התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

י ת ח פ ש מ ־ ד ח י עד לאזור מגורים א ו ( המי 1 4 6 B במגרש מסי 

 עם קיר משותף) מ־151 מ״ר ל־183 מ״ר, מתוכם למטרות

 עיקריות: מ־130 מ״ר ל־160 מ״ר, למטרות שירות: מ־21 מ״ר

י בקו בנין צדדי. ו נ י; ג) שי נו י נספח בי ו נ  ל־23 מ״ר; ב) שי

ות 5/במ/ י לתכני ו נ  (3) ״תכנית מפורטת מסי 41/206/03/5״, שי

.15/206/03/5 ,75 

וה ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נ

 מנחם, רחי אבשלום 3 - גוש 38173, חלקות 51, 52 במלואן,

 ח״ח 56, 61.

ים ת התכנית: הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

, עד לאזור מגורים אי ל־ מ״ר242 ו  במגרש מסי 28B, המי

 מתוכם למטרות עיקריות: ל־219 מ״ר, למטרות שירות:

 ל־23 מ״ר.

ות 5/במ/ י לתכני ו נ  (4) ״תכנית מפורטת מסי 45/206/03/5״, שי

 4/75, 5/במ/75.

ים ת התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

עד לאזור מגורים אי חד־ ו ( המי 1 0 6 5 A במגרש מסי 

 משפחתי עם קיר משותף) מ־151 מ״ר ל־262 מ״ר, מתוכם

 למטרות עיקריות: מ־130 מ״ר ל־178 מ״ר, למטרות

י הבנין; ו י בקו ו נ  שירות: מ־21 מ״ר ל־84 מ״ר; ב) שי

י בנין למצללות בגבולות המגרשים; ד) קביעת ו  ג) קביעת קו

 תנאים למתן היתרי בניה.

ות 5/במ/ י לתכני ו נ  (5) ״תכנית מפורטת מסי 16/209/03/5״, שי

 2/72, 5/במ/72.

מית לתכנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה אשקלון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 15/131/03/4״,

י לתכנית 5/131/03/4. ו נ  שי

ן ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, גבעת צי

- גוש 1657, ח״ח 75, 104.

די ים על י ת התכנית: הקמת מיתקנים הנדסי ראו  עיקרי הו

ד משטח עו י י י ו נ די הקרקע לפי פירוט זה : א) שי עו י ם בי י י ו נ  שי

ות י כו  לתכנון בעתיד למיתקן הנדסי, לדרך ולשצ״פ; ב) קביעת ז

עד למיתקנים הנדסיים; ג) קביעת ו  ומגבלות בניה למגרש המי

תרי בניה.  תנאים למתן הי

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

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

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

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 08-6263795. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון,  המקו

 טלי 08-6792355.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

ות 5/מק/2012, 81/102/02/5. י י לתכנ ו נ  158/102/02/5״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נאות

 לון, רחי אברהם אבן שושן 71 - גוש 38361 (בהסדר).

ים ת התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

עד לאזור מגורים אי (חד־משפחתי ו  במגרש מסי 6841 המי

 עם קיר משותף) מ־60% + 30 מ״ר ל־77% + 30 מ״ר, מתוכם

ת - 6% + 30 מ״ר רו ות מ־40% ל־57%. שטח שי  למטרות עיקרי

 (ללא שינוי); ב) קביעת קו בנין ל־0 מי למצללה בחזית אחורית.

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

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

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

ת וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י י התכנ ד  י

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

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

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טלי 08-6263791. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,  המקו

 באר שבע, טלי 08-6463807.

ן אלא אם כן דו  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמכת. י ת שעליהן ה בדו  העו

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3582 ילקוט הפרסו



ין בתבנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

ת ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התבנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדו

בות רושלים 4, נתי  המקומית לתבנון ולבניה נתיבות, רח׳ י

 80200, טל' 9938735—08.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון י ז עדה המחו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

מית לתבנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה קרית גת מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 42/101/02/9״,

י לתבנית 31/101/02/9. ו נ  שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית גת, רובע

 גליקסון, רח׳ הר מצדה 34 — גוש 1905, ח״ח 8.

ות בניה בשטח עיקרי י בו ת התבנית: הוספת ז ראו  עיקרי הו

 באזור מגורים א׳ בשבונת גליקסון.

ת ין בתבנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

ת ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התבנ  י

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדו

 המקומית לתבנון ולבניה קרית גת, קרית גת, טל׳ 6874719—08.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

וה ו  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שב׳ נ

 מנחם, רח׳ שמואל רודנסקי 29, 118 — גוש 38162 (בהסדר);

 גוש 38165 (בהסדר).

 עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת היקפי בניה מרביים
 במגרשים מס׳ A329, 112 המיועדים לאזור מגורים א׳ מ-
,112A 2 מ״ר במגרש 329, ל-179 מ״ר במגרש 0 6 - מ״ר ל 1 5 1 

 מתובם למטרות עיקריותמ-130 מ״רל-183 מ״ר, במגרש 329,
רות מ-21 מ״ר ת שי ו ר ט מ ל ו 1 1 2 , A ל-156 מ״ר במגרש 

י בקו בנין ו נ  ל-23 מ״ר בשני המגרשים; ב) במגרש 329 שי

 צדדי מ-1.7 מ׳ ל-1.6 מ׳ בקטע של 6 מ׳ ובקו בנין אחורי

י מיקום מחסן ו נ  מ-2.5 מ׳ ל-1.85 מ׳ בקטע של 7 מ׳; ג) שי

.A112 במגרש מס׳ 

ות 5/במ/ י י לתבנ ו נ  (6) ״תבנית מפורטת מס׳ 21/211/03/5״, שי

 4/63, 5/במ/63.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שב׳

ם 30, רח׳ אבא קובנר 9, רח׳ צביה י  נחל בקע, רח׳ הצנחנ

יצחק 31 — גוש 38313, חלקות 46, 47, 50, 51 במלואן;  ו

 גוש 38314, ח״ח 35; גוש 38315, ח״ח 31; גוש 38316, חלקות

 45, 46 במלואן, ח״ח 57, 59; גוש 38317, ח״ח 45.

ים ת התבנית: א) הגדלת היקפי בניה מרבי ראו  עיקרי הו

ם לאזור מגורים עדי ו  במגרשים מס׳ , 366A3342, A368 המי

ים עם קיר משותף), מתובם למטרות  א׳ (חד-משפחתי

 עיקריות: במגרש 366A ל182- מ״ר, במגרש 368A ל175-

; למטרות שירות: במגרש י ו נ  מ״ר ובמגרש 3342 ללא שי

368A 2 מ״ר, במגרש 3 - ל 3 6 6 A 25 מ״ר, במגרש - ל5. 3 3 4 2 

י הבנין; ג) קביעת תנאים למתן ו י בקו ו נ  ל-23.3 מ״ר; ב) שי

 היתרי בניה.

ת ין בתבניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

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

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

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

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדו

מית לתבנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2,  המקו

 באר שבע, טל׳ 6463807—08.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

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

מית לתכנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

י ו נ  באר טוביה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 23/117/03/8״, שי

ות 117/03/8, 7/117/03/8/א, 9/117/03/8, 14/117/03/8,  לתכני

.10/117/03/8 ,11/117/03/8 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר טוביה -

 גוש 322, ח״ח 108; גוש 323, חלקות 39, 95 במלואן, ח״ח 19, 29;

 גוש 324, חלקות 76, 80 במלואן; גוש 325, חלקה 48 במלואה;

 גוש 326, חלקות 52-49, 66-62, 70-68, 77-72, 105, 108

 במלואן; מגרשים: גוש 322 - 164א; גוש 323 - 34, 110, 112, 117;

 מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון י ז עדה המחו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

מית לתבנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

בות מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 154/102/03/22״,  ולבניה נתי

ות 73/102/03/22, 102/03/22 (תרש״צ 4/13/1). י י לתבנ ו נ  שי

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: נתיבות, רח׳

רא 18 — גוש 39573, חלקה 5(א) במלואה, ח״ח 2. חצי  אבי

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

ת בניה ומגבלות ו חי ת בניה, הנ ו י בו  לשטח למוסד; ב) קביעת ז

 בניה.

3583 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



ת התבנית: פירוט תבנית המיתאר למגרש 903 ראו  עיקרי הו

ר ובהם בתי ספר וגני ילדים לפי ני ציבו  לצורך הקמת בני

ד וחלוקת מגרשים; ב) קביעת שטחי חו  הפירוט הזה: א) אי

ם; מושי ת והשי ו ים ל-94%; ג) קביעת התבלי  הבניה המרבי

ב אדריבלי; ה) קביעת תנאים צו עי י ו ו נ ת בי ו חי  ד) קביעת הנ

צוע התבנית. תרי בניה ושלבי בי  למתן הי

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

 14.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5461, התשס״ו, עמ׳ 580.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ 468/03/7״.

נה,  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מושב עצמו

 שטחים חקלאיים, דרומית לעין הבשור — גוש 100296,

 ח״ח 26; גוש 100311, ח״ח 3.

ת ומגבלות ו ות, הנחי י ת התבנית: א) קביעת זבו ראו  עיקרי הו

ות בקרקע ם ותבלי שי מו  בניה בשטח חקלאי; ב) קביעת שי

 חקלאית; ג) קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

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

 15.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5475, התשס״ו, עמ׳ 1072.

ת י ז ת נמצאות במשרדי הועדה המחו רו ת האמו ו י  התבנ

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

מית לתבנון ולבניה  טל׳ 6263791—08, ובן במשרדי הועדה המקו

ין ן רשאי לעי י י נ נים, שדרות, טל׳ 6899696—08, ובל מעו  שמעו

ם פתוחים לקהל. רי  בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון י ז עדה המחו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

מית לתבנון ולבניה ז הדרום ובמשרדי הועדה המקו  ולבניה מחו

ות אלה: י  שקמים מופקדות תבנ

י לתבנית ו נ  (1) ״תבנית מפורטת מס׳ 4/146/03/6״, שי

.146/03/6 

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מושב שפיר — גוש

 2913, חלקה 9 במלואה, ח״ח 42.

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

ד חו  לבעלי מקצוע ל-3 מגרשים באזור מגורים א׳; ב) אי

רת דרך גישה צי  וחלוקת מגרשים בהסבמת בעלים; ג) י

ת ו חי ם, הוראות, הנ  לחלקה מס׳ 4; ד) קביעת שימושי

 ומגבלות בניה.

י לתבנית 6/במ/165. ו נ  (2) ״תבנית מפורטת מס׳ 294/03/6״, שי

ת ז  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: מרבז שפירא, אחו

 אתרוג, רח׳ התמר — גוש 3055, חלקה 86 במלואה (ארעית),

 ח״ח 88 (ארעית); מגרש 40.

ת התבנית: א) הוספת שטחי בניה ליח״ד ראו  עיקרי הו

י ו י בקו בנין צדדי; ג) קביעת קו ו נ  באזור מגורים א׳; ב) שי

 בנין למחסן ולחניה מקורה בחצר.

ת ין בתבניות, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבנין או בבל פרט תבנו

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

דעה ם פרסומה של ההו ו ם מי מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו נים, למשרדי הו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

עדה מצא למשרדי הו ו ת י  טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדו

מית לתבנון ולבניה שקמים, טל׳ 8500705—08.  המקו

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו

 גוש 324 — 100, 104; גוש 325 — 119; גוש 326 — 133—137, 141—

.162—157 ,151 — 148 ,145 

ור ב-28 מגרשים דת די חי ת התבנית: תוספת י ראו  עיקרי הו

ות הבניה; ב) קביעת י בו  במושב באר טוביה על ידי: א) הגדלת ז

ם. מושי ת והשי ו  התבלי

ת ן בתבנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ית די התבנ ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  או בבל פרט תבנו

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

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

ת לתבנון ולבניה י ז נים, למשרדי הועדה המחו  הפרסומים בעיתו

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100, טל׳ 6263791 — 08.  מחו

ת לתבנון מי עדה המקו מצא למשרדי הו ו ת י  העתק ההתנגדו

 ולבניה באר טוביה, באר טוביה, טל׳ 8503404—08.

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נים  מרחב תכנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנו

ת לתבנון י ז עדה המחו  והבניה, התשב״ה—1965, בי במשרדי הו

מית לתבנון עדה המקו ז הדרום ובמשרדי הו  ולבניה מחו

ם מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ י נ  ולבניה שמעו

י לתבנית מש״ד/19. ו נ  474/02/7״, שי

ץ נירים, מערבית בו  השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קי

 לדרך 232 (ק״מ 30.5) — גוש 100320/1, ח״ח 5, 20.

נית להקמת ו רת מסגרת תבנ צי ת התבנית: י ראו  עיקרי הו

די עו י י בי ו נ די שי ץ נירים, על י בו  מיתקן לקומפוסט במשבצת קי

ד משולב של אתר קומפוסט עו י  הקרקע מקרקע חקלאית לי

ד וחלוקת חו  בקרקע חקלאית ומקרקע חקלאית לדרך, אי

די קרקע וקביעת עו י ם בי י י ו נ  מגרשים בהסבמת בעלים, שי

ת ומגבלות בניה. ו י בו ות, ז  הנחי

ת ן בתבנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  בל מעו

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

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבנין או בבל פרט תבנו

ת ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי י די התבנ  על י

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

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

ז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,  לתבנון ולבניה מחו

מצא למשרדי הועדה ו ת י  טל׳ 6263791—08. העתק ההתנגדו

נים, טל׳ 6899696—08. ת לתבנון ולבניה שמעו מי  המקו

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

נים  מרחב תכנון מקומי שמעו

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנו

ות אלה: י ר תבנ שו  והבניה, התשב״ה—1965, בדבר אי

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ 451/03/7״.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: לקיה, שב׳ 9 — גוש

 100220 (בהסדר); מגרש 903.
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ן ולמנות את ד״ר מרדכי אביטבול,  לפרק את החברה מרצו

 ת״ז 011846623, מהגן הטכנולוגי מנחת 98, ירושלים, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו  תביעותי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ד״ר מרדכי אביטבול, מפרק

 רינג אופטומטריסטים בע״מ

 (ח״פ 51-111864-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

רם רינת, מרח׳ מעלה ו ן ולמנות את י  לפרק את החברה מרצו

 הבנים 33, רמת גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יורם רינת, מפרק

 א.מ.נ. ויסברג (נכסים) בע״מ

 (ח״פ 51-098569-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 23.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד שלמה דן גדרון, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

ין 5, חיפה, למפרק החברה. הו לו  שמרי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שלמה דן גדרון, עו״ד, מפרק

 עדי. ש. חברה להשקעות ובניה בע״מ

 (ח״פ 51-332794-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ן אלא אם בן דו  התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תי

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

א מסתמבת. י ת שעליהן ה בדו  העו

ו (1 במאי 2006) יר התשס״  ג׳ באי

 דוד(דודו) כהן

ת י ז ושב ראש הועדה המחו  י

ז הדרום  לתבנון ולבניה מחו

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 גפן הנדסת תעשיה בע״מ

 (ח״פ 51-1136765-5)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ד״ר יצחק גפן, ת״ז 8858938,  לפרק את החברה מרצו

ים, למפרק החברה.  מרח׳ בורוכוב 38, גבעתי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יצחק גפן, מפרק

 מיקרון ויזייון בע״מ

 (ח״פ 51-271648-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את ד״ר מרדכי אביטבול,  לפרק את החברה מרצו

 ת״ז 011846623, מהגן הטכנולוגי מנחת 98, ירושלים, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ד״ר מרדכי אביטבול, מפרק

 3 די איי ויו טכנולוגיה בע״מ

 (ח״פ 51-299446-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 15.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

3 5 8 5 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 פלונית אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-233821-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 7.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עמי אמיר, מדרך הגנים 39,  לפרק את החברה מרצו

, למפרק החברה.  כפר שמריהו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 עמי אמיר, מפרק

 דנבלסט בע״מ

 (ח״פ 51-314606-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 10.3.2006, במשרדי רו״ח  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

 קוסט פורר, גבאי את קסירר בחיפה, התקבלה החלטה לפרק את

ן ולמנות את ארנון רצקובסקי, ת״ז 01874403, מרח׳  החברה מרצו

ם 2, חיפה, למפרק החברה. י  פל-

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ארנון רצקובסקי, מפרק

 א.ד.ר ציון בע״מ

 (ח״פ 51-274289-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 1.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ה כפיר, מרח׳ ״ד אי ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 עשרת הרוגי מלכות 1, אור עקיבא, טל׳ 04-6363341, פקס׳

 04-6362157, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
ה כפיר, עו״ד, מפרקת  אי

ום 20.4.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

, מרח׳ סמטת ני ן ולמנות את יוסף שומרו  לפרק את החברה מרצו

 הניסנית 17, חולון, למפרק החברה.

 יוסף שומרוני, מפרק

 קונטק קרדיו-וסקולר בע״מ

 (ח״פ 51-154543-6)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.4.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את נחמה סנה, מרח׳ גלגלי  לפרק את החברה מרצו

 הפלדה 11, הרצליה, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

 נחמה סנה, מפרקת

 מובייל אקונומי בע״מ

 (ח״פ 51-277093-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 28.12.2005, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עופר בנגל, מרח׳ טווס 3,  לפרק את החברה מרצו

ד השרון, למפרק החברה. ו  ה

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

 עופר בנגל, מפרק

 רזאל מערכות זמן אמת שנות האלפיים בע״מ

 (ח״פ 51-158837-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 21.2.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אברהם סלומיאנסקי, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 אברהם סלומיאנסקי, מפרק

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  3586 ילקוט הפרסו



 א.א. הועלה בע״מ

 (ח״פ 51-183574-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.7.2006, בשעה 16.00, במשרדו של המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

 עמנואל אדוארד, רח׳ דב גרונר 1/1, אשדוד, לשם הגשת דוח

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י צד לנהוג בפנקסים ובנ  בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

 של החברה.

 עמנואל אדוארד, מפרק

 אסביט אונליין בע״מ

 (ח״פ 51-357312-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ן ום 25.7.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳ אגמו  תתכנס בי

צד  16, רמת אפעל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד  התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ

 דניאל גודארד, עו״ד, מפרק

 ר.י. ייעוץ ופיקוח בע״מ

 (ח״פ 51-331115-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

דה הו ום 25.7.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, י  הנ״ל תתכנס בי

 רז, רח׳ שנף 23, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 יהודה רז, מפרק

 ד.א. יעוץ ופיקוח בע״מ

 (ח״פ 51-331113-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 25.7.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, דוד אנגל,  תתכנס בי

 רח׳ ארז 39, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דוד אנגל, מפרק

 אלון - גור יוזמות בינלאומיות בע״מ

 (ח״פ 51-317512-5)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 22.2.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח אלי צ׳יטיאט, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

רץ 1, רעננה, למפרק החברה. ו  שו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלי צייטיאט, רו״ח, מפרק

 טי.אמ.אמ.אס (טכנולוגי, מרקטינג, מנגימנט, סרוויס)

 בע״מ

 (ח״פ 51-301061-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 12.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח גד אהרון, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 הדקלים 83, פרדס חנה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גד אהרון, רו״ח, מפרק

 פלקור בע״מ

 (ח״פ 51-043215-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.7.2006, בשעה 11.00, במשרד המפרק,  הנ״ל תתכנס בי

ד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, ו ים 55, ה  דרך רמתי

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 יורם גולדברג, עו״ד, מפרק

3 5 8 7 8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי  ילקוט הפרסו



 ק.י.מ. (נגר) קונסלטינג בע״מ

 (ח״פ 51-344105-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 14.8.2006, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח׳  הנ״ל תתכנס בי

 תל חי 95/2, כפר סבא 44245, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 מנחם נגר, מפרק

 ברניני אופנה והנעלה בע״מ

 (ח״פ 51-274046-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 31.7.2006, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רו״ח חנא  תתכנס בי

פו 145א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  שלש, רח׳ י

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  להחליט כי

 חנא שלש, רו״ח, מפרק

 רנדא - שרותים פיננסים בע״מ

 (ח״פ 51-290815-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 15.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רח׳ גרשון 46/2, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 דוד מימון, מפרק

 רדאן - שרותים פיננסים בע״מ

 (ח״פ 51-317477-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 15.8.2006, בשעה 9.30, במשרדי החברה, רח׳ גרשון  תתכנס בי

 46/2, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דוד מימון, מפרק

 די.אן.איי. פתרון תקשורתי בע״מ

 (ח״פ 51-273101-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 16.8.2006, בשעה 17.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

שי 44, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  שד׳ אבא חו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 אליעזר ארז, מפרק

 קבוצת קאהן(תקשורת סלולרית) בע״מ

 (ח״פ 51-192448-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ום 1.8.2006, בשעה 10.00, אצל משרד עו  הנ״ל תתכנס בי

, רח׳ אבא הלל סילבר 16, רמת  מיתר, ליקוורניק, גבע ושות׳

צד התנהל  גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 רפי רן, מפרק

 מטמונים סיוע ליזמים בע״מ

 (ח״פ 51-281614-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

״ד ום 2.8.2006, בשעה 10.00, אצל משרד עו  הנ״ל תתכנס בי

, רח׳ יגאל אלון 65, תל אביב, לשם הגשת ץ בי טו ו נ - ץ בי  אברמו

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

ץ, עו״ד, מפרק בי  אבי אברמו

 תעשיות ישראל סוכנות לביטוח בע״מ

 (ח״פ 51-000635-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ם ום 8.8.2006, בשעה 10.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

 של החברה, רח׳ אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י צד לנהוג בפנקסים ובנ  החברה, וכדי להחליט כי

 החברה.
 דב גולדפריינד, מפרק

8.6.2006 , ו ן התשס״ ו ם 5538, י״ב בסי מי 3 ילקוט הפרסו 5 8 8 



ו בע״מ ו 3 ו  חלקה 6 בגוש 9

 (ח״פ 51-039473-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 24.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אביגדור לב־ציון, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

 310927421, מרח׳ הורקניה 8א, ירושלים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אביגדור לב-ציון, מפרק

 י.ג. דקלים - נכסים, השקעות ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-171373-7)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 24.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שלמה פיפר, ת״ז 9400086,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ דיזנגוף 50, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שלמה פיפר, מפרק

 יולי משתלות(3000) בע״מ

 (ח״פ 51-170325-8)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 24.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שלמה פיפר, ת״ז 9400086,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ דיזנגוף 50, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 שלמה פיפר, מפרק

 נטע עופר החזקות בע״מ

 (ח״פ 51-306742-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 8.3.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד רונן משה, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 033809336, מרח׳ הרברט סמואל 44, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 רונן משה, עו״ד, מפרק

 פרוליין אקסקלוסיב בע״מ

 (ח״פ 51-213729-0)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 5.3.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אבי ניסנקורן, מרח׳  לפרק את החברה מרצו

 ראול ולנברג 6, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אבי ניסנקורן, עו״ד, מפרק

 רחוב מהרל ו2 תל אביב בע״מ

 (ח״פ 51-006808-3)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 30.4.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את אשר סטופ, מרח׳ ברנשטיין  לפרק את החברה מרצו

 כהן 23, רמת השרון, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו
 אשר סטופ, מפרק
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 א.נ.מ. בנין ויזמות בע״מ

 (ח״פ 51-3589223-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 8.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

דה גזיאל, מרח׳ הו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 הבנקים 5, חיפה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהודה גזיאל, עו״ד, מפרק

 גיי-גיי ירום הצפון בע״מ

 (ח״פ 51-271135-9)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 14.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את יוסף ירמנובסקי, מרח׳ בן  לפרק את החברה מרצו

 אליעזר 44/3, רמת גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
 יוסף ירמנובסקי, מפרק

 תקוה לישראל

 (ע״ר 58-039603-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של

ום 6.4.2006, התקבלה החלטה תה הנ״ל, שהתכנסה בי  העמו

ן ולמנות את אהרון ברט, למפרק תה מרצו  לפרק את העמו

 העמותה.

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו ש לו תבי  כל נושה שי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

, ת״ד 8241, ני תה הנ״ל, אצל רו״ח שמעו דעה זו, למען העמו  הו

 רמת גן 52181.

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אהרון ברט, מפרק

 בנין המשרדים באשדוד בע״מ

 (ח״פ 51-042039-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 24.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את שלמה פיפר, ת״ז 9400086,  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ דיזנגוף 50, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שלמה פיפר, מפרק

 טריפל בול בע״מ

 (ח״פ 51-323119-1)

 (בפירוק מרצון)

י מפרק ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 23.5.2006, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י יתרו על זכותם לקבל הו  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 צבי בומברג, ת״ז 054536909, מרח׳ שלונסקי 5, פתח תקוה,

 למפרק החברה.

 צבי בומברג, מפרק

 בנפיט נגזרים בע״מ

 (ח״פ 51-321675-4)

 (בפירוק מרצון)

י מפרקת ו נ מי ן ו  הודעה על פירוק מרצו

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המני

ום 16.5.2006, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

יסבלום-נאמן, ״ד נורית ו ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 מרח׳ הרותם 1, רשפון, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי , בצירוף הוכחו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

, עו״ד, מפרקת  נורית ויסבלום-נאמן
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