
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ב״ד בתמוז התשם״ו 5557 20 ביולי 2006

 עמוד

 הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל 4290

 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קניה (טובין) ותקנות

 הבלו על הדלק 4292

4293 . . . . (  הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל

 הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 4294

ן והבניה 4295 ו  הודעות לפי חוק התכנ

ת הציבור 4308 א  הודעות מ



ש לחברם לרשת החשמל  הודעה בדבר מבנים שי

 לפי חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-996ו

, אני מודיע שמבחינה ענינית ובטיחותית  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-996וו

 יש לחבר לרשת החשמל את המבנים ביפיע, כמפורט להלן:

 שם פרטי ומשפחה מסי זהות גוש חלקה

 מסי

 סידורי

 ו. זוהיר שרארי ו258374 6874ו 2

 3. וסיאם גימאמעה 2982570 6874ו ו

 4. מופק גימאמעה 53732574 6874ו ו

 5. מאגיד חמדוני 5ו562804 6874ו

 6. עאדל זבן 35098ו23 6874ו ו

 7. רסמי נעראני 58939828 6874ו 2ו

 8. שהאב גיזאלין 59335257 6874ו 4

 0ו. חוסין ניעראת 55225338 6874ו 27, 28

 וו. אנטון דוקסי 2045570 6877ו 2ו

 2ו. אחמד עומר 25778וו2 6877ו 40

 3ו. חסין אחמד סלימאן 2067052 6877ו 22

 4ו. עאדל עודה 20626024 6877ו 34

 5ו. מחמוד עמר 2068582 6877ו 40

 6ו. חסיב סאלח יונס 27567544 6877ו 4ו

 7ו. בולוס ברהם 34ו5238 6877ו ו2, 22

 8ו. זוהיר ברהם 47875ו35 6877ו ו2, 22

 9ו. לויס מרגייה 20669008 6877ו 4

 20. עטא סרחאן 283502ו2 6879ו 43 ,79

 ו2. עומר חיליליה 20662326 6879ו 45

 22. רדואן שריף 699ו2067 6879ו 40, ו4, 67

 23. ראיד עומר אחמד 27569888 6879ו 46

 24. יוסף גיומעה 3ו74ו234 6879ו 36

 25. נאיף עבאס 20759452 6879ו 0ו

 26. מוחמד חסן עיאד 30ו5099 6874ו 6

 27. אחמד פאלח גיזאלין 55756324 6874ו 4

 28. פהים גימאמעה 54475520 6880ו 36

 29. ע. אלקאדר בוטו 4ו292478 6880ו 4

 30. סאלח חיליליה 2066568 6880ו 2

 ו3. סועאד חיטיב 48ו52533 6880ו ו

 32. מחמוד לואבנה 56954860 6880ו 4וו

 1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 56; התשס״ד, עמ' 434.

20.7.2006 ,  4290 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 שם פרטי ומשפחה מסי זהות גוש חלקה

 מסי

 סידורי

 33. מוחמד לואבנה 2724ו552 6880ו 4וו

 34. בסאם לואבנה 58999236 6873ו 5

 35. זיאד גימאמעה 59537738 6873ו 23

 36. הלאל לואבנה ו2623925 6873ו 5

 37. פאיז סאלח 70ו0ו558 6873ו 3

 38. אוסאמה אבו גימיע 49ו5892 6873ו 5

 39. לואי מגיאמסה 59007054 6873ו 3

 40. טאהא נעראני 52533049 6873ו 5

 42. רזק שהואן 53ו23202 6873ו 24

 43. נזאר גזאלין 25850363 6873ו 22

 44. ריאד שהואן 99ו24737 6873ו 24

 45. אשרף שהואן 82ו2ו432 6873ו 24

 46. אוסאמה מגיאמסה ו5704485 6873ו 3

 47. חלמי כילאני 54457593 6873ו 23

 48. עיסא סרחאן ו5004380 6873ו 23

 49. שאהר זעאתרה 5583800 6873ו 5

 50. אדיב אבו גיבל 28364560 6873ו ו5

 ו5. מרואן כנאנה 60ו24725 6873ו 6

 52. נסרי עואד 20748034 6873ו 3

 53. רפעאת נעראני 56397ו50 6873ו 3ו

 54. מחמד ע. אללה נעראני 56953383 6873ו 9

 55. חסן נמר מחאגינה 52555299 6873ו 9

 56. יוסף עלי נעראני 58208885 6873ו 5

 57. מוסא גיזאלין 20276564 6873ו 22

 58. וליד גיזאלין 59400853 6873ו 6, 7

 59. עלי מוסטפא גיראדה 055ו5480 6873ו 3ו

 60. גימאל אשקר 50383603 6873ו 5

 ו6. עאמר חאגי 58964073 6873ו 5

 62. חיאלד גיראדה 32962ו23 6873ו 3ו

 63. עאיד כילאני 750ו5900 6873ו 23

 64. מאגיד מחאגינה 4ו593958 6873ו 9

 65. זיאד פואד חיטיב 97ו58950 6878ו 69, 78, 79

 66. עלא אליאס כסאברי 29773892 6878ו 4

 67. גימיל זעאתרה 7ו562877 6878ו 34

 68. זיאד עודה 6045ו233 6875ו 4ו

4291 20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 שם פרטי ומשפחה מסי זהות גוש חלקה

 מסי

 סידורי

 69. אליאס עודה בשאראת 0647ו508 6875ו 25

 70. מחמד סאלח חיליליה 33034687 6875ו וו

 ו7. האני חיטיב 9076ו537 6875ו 29

 72. מחמוד זבן 53690004 6875ו 5

 73. סלימאן פאיד 27574243 6875ו וו

 74. סלים סאלח חיטיב ו4ו59887 6875ו 49

 75. אדיב יוסף קוט 54437868 6875ו 37

 76. סלימאן מעבוכ 73ו2345 6875ו וו

 77. פואד מרגייה 052ו508 6875ו 34

 78. ניאז אבו אלנוסר 04ו20208 6876ו 4ו

 79. גימאל זועבי 57576795 6876ו 3ו

 80. מונדר איוב 26325423 ש.ב.

 ו8. אליאס כסאברי 7ו6ו2066 ש.ב.

 82. אדיב מרגייה 20664439 ש.ב.

 83. ניקולא מסעד 293246ו2 ש.ב.

 84. נאיף מחמד דרע 20662029 6882ו 3ו

 85. מחמוד דרע 60ו58999 6882ו 3ו

 86. אחמד אבו חרירי 64ו52537 6875ו 4ו

 87. נאסר חמודה 2337424 6880ו 36

 88. בלאל מחמוד ע. אלקאדר 7460ו28 6880ו 36

 ו׳ בתמוז התשס״ו(2 ביולי 2006)

 (חמ 2730—3)

 בנימין (פואד) בן-אליעזר

ות הלאומיות  שר התשתי

 הודעה בדבר תיאום סכומים

 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-965ו, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-964ו, לפי תקנות מס קניה (טובין), התשי״ג-953ו,

 ולפי תקנות הבלו על דלק, התש״ך-960ו

ו (להלן - תקנות המכס), תקנה 42א לתקנות סוכני המכס,  בהתאם לאמור בתקנה ו4(א) לתקנות המכס, התשכ״ו-965ו

2 (להלן - תקנות סוכני המכס), תקנה 23(ג) לתקנות מס קניה(טובין), התשי״ג-953ו3 (להלן - תקנת מס קניה), תקנה  התשכ״ה-964ו

(להלן - תקנות הבלו על הדלק), אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן 4  3(ג) לתקנות הבלו על דלק, התש״ך-960ו

ו ביולי 2006), כמפורט לצדם בטור די: )  בטור גי תואמו, והם החל ביום הי בתמוז התשס״ו

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״א, עמ׳ 376; י״פ התשס״ו, עמ׳ 1109.

 2 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307; התשמ״א, עמ׳ 377; י״פ התשס״ו, עמ׳ 1109.

 3 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1364; התשמ״א, עמ׳ 379; י״פ התשס״ו, עמ׳ 1109.

 4 ק״ת התש״ך, עמ׳ 618; התשמ״א, עמ׳ 378; י״פ התשס״ו, עמ׳ 1109.

20.7.2006 ,  4292 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 טור גי טור די

 טור אי טור בי הסכום הקיים הסכום המתואם

 התקנות פרטי השירות בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 תקנות המכס

 וו(א)(5) בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס ו34 345

 6ו(א)(ו) בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי 34,474 34,908

 6ו(ב)(ו) בעד אגרת רישיון חדש למחסן לתצוגת רכב 9,665 9,787

 24(ב) בעד תעודת מכס ו9 92

 37 בעד מצהר מתוקן ו9 92

 37(א) בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא ו9 92

 תקנות סוכני המכס

 ו4(ו) בעד אגרת רישום או אישור סוכן מכס 9ו9 ו93

 ו4(2) בעד אגרת רישום או אישור פקיד רשוי ו23 234

 42(ו) בעד אגרה שנתית לסוכן מכס 453 459

 42(2) בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי ו23 234

 תקנות מס קניה

 23(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ו9 92

 תקנות הבלו על הדלק

 3(א)(ו) בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק אם לא ניתן 46,333 7ו46,9

 אישור בשנה הקודמת

 י״ד בתמוז התשס״ו (10 ביולי 2006)

 (חמ 1464—3)

 גיקי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן

 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005

, אני מודיע כי פרסמתי חוזרים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל), התשס״ה-2005ו
 כמפורט בתוספת ומועד תחילתם מפורט לצדם.

 ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה בתיאום מראש.

 תוספת

 מסי החוזר נושא החוזר מועד תחילה תאריך תפוצה

 החל מהדוחות 4.6.2006ו
 הכספיים לשנת 2005

 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות שמונה להן מנהל
 מיוחד

2006-3-4 

 החל מהדוחות 8.3.2006

 הכספיים לשנת 2005

 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות שלא מונה להן

 מנהל מיוחד

2006-3-3 

 דיווח בשל חודש 2006.ו.9
 ינואר 2006

 2006-3-2 דוח חודשי של קרנות הפנסיה - עדכונים לשנת 2006

 דיווח בעבור חודש 2.2005ו.28

 דצמבר 2005

 2005-3-24 הודעה על מועד הגשת הדוח החודשי לגבי קרנות פנסיה

4293 

 1 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 889.

20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו
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 מסי החוזר נושא החוזר מועד תחילה תאריך תפוצה

 החל מהדוחות 2.2005ו.26

 הכספיים לשנת 2006

 2005-3-23 הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים

 החל מהדוחות 2.2005ו.ו

 הכספיים לשנת 2005

 הוראות דיווח כספי של קרן פנסיה חדשה ושל החברה

 המנהלת של הקרן

2005-3-22 

 ו׳ בתמוז התשס״ו (2 ביולי 2006)

 (חמ 3596—3)

 ידין ענתבי

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן

1981 - א ״ מ ש ת  לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), ה

, אני מודיע כי פרסמתי חוזרים ו א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98ו ו ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו

 כמפורט בתוספת ומועד תחילתם מפורט לצדם.

 ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי המפקח בתיאום מראש.

 תוספת

 מסי החוזר נושא החוזר מועד תחילה תאריך תפוצה

 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2005 4.6.2006ו
 ותיקות שמונה להן מנהל מיוחד

2006-3-4 

 הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2005 8.3.2006

 ותיקות שלא מונה להן מנהל מיוחד

2006-3-3 

 דוח חודשי של קרנות הפנסיה - דיווח בשל חודש ינואר 2006 2006.ו.9
 עדכונים לשנת 2006

2006-3-2 

 תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו. על אף האמור 2006.ו.3
 לעיל, מבטח ימסור למפקח על הביטוח עד יום 5ו

 בינואר 2006 את הפרטים הנדרשים בנספח אי לחוזר
 לגבי כל נושאי המשרה שמונו במבטח הנ״ל ביום 8

 בנובמבר 2005

 ו-2006-3 דיווח נושאי משרה

 הודעה על מועד הגשת הדוח דיווח בעבור חודש דצמבר 2005 2.2005ו.28

 החודשי לגבי קרנות פנסיה

2005-3-24 

 הצהרה לגבי גילוי בדוחות החל מהדוחות הכספיים לשנת 2006 2.2005ו.26
 הכספיים

2005-3-23 

 הוראות דיווח כספי של קרן פנסיה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2005 2.2005ו.ו
 חדשה ושל החברה המנהלת של

 הקרן

2005-3-22 

 סך נכסי החיסכון לטווח ארוך - מיידית 2.2005ו.ו

 הבהרה

 ו2005-3-2

 ו׳ בתמוז התשס״ו (2 ביולי 2006)

 (חמ 3597—3)

 ידין ענתבי
 המפקח על הביטוח

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208; התשס״ה, עמ׳ 859.

20.7.2006 ,  4294 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו
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 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 תא/מק/3569״, שינוי מס׳ 1 לשנת 2004 לתכנית מפורטת 2110,

 שינוי מס׳ 2 לשנת 2004 לתכנית מפורטת 2204 ושינוי מס׳ 1

 לשנת 2004 לתכנית מפורטת 2204א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 שכ׳ הדר יוסף, רח׳ קהילת לודג׳ 44—70 — גוש 6636, חלקות

 196, 362—374, 502—508, 518, 775, ח״ח 509, 685, 698, 727;

 גוש 6644, ח״ח 51, 54.

 עיקרי הוראות התכנית: שיפור תנאים למימוש פינוי בינוי

 ברח׳ קהילת לודג׳ 44—70 על ידי: א) תוספת 95 יח״ד מעבר

 ל-193 יח״ד המאושרות, סך הכל 288 יח״ד, וקביעת גודל

 ממוצע מינימלי של 70 מ״ר שטח עיקרי ליח״ד; ב) תוספת

 זכויות בניה בשיעור של 16% אותם היה ניתן לבקש בהקלה;

 ג) מתן אפשרות לאיחוד שטחי חדרי יציאה לגג שניתנים

 לפי תכנית מיתאר מקומית ״ג״ בניה על גגות כדירה או

 דירות בקומת הגג; ד) ביטול איחוד וחלוקה של חלקות

 373, 374 ו-518 שנקבע בתכנית מפורטת 2110; ה) מתן

 אפשרות להקמת שני בנינים בחלקות 373 ו-518, במקום

 בנין אחד שנקבע בתכנית מפורטת 2110; ו) חלוקת שטחי

 שבילים שבוטלו בתכנית מפורטת 2204, וקביעתם כהשלמה

 לחלקות הסמוכות; ז) תוספת של 5 מ׳ בזיקת הנאה לאורך

 רח׳ קהילת לודג׳, ותוספת של 4 מ׳ בזיקת הנאה לאורך המשך

 רח׳ דוד חופשי; ח) הוספת 2 קומות אותם היה ניתן לבקש

 בהקלה, מעל ל-5 הקומות המאושרות; ט) שינוי קווי בנין;

 י) מתן אפשרות מעבר לרכב חירום והצלה בשצ״פ שבעורף

 חלקות המגורים; יא) קביעת הוראות בינוי ופיתוח המבוססים

 על מקבצי בינוי של 3—4 חלקות, שלהן תוגדר רמפה משותפת

 למרתפי חניה, הגדרת שטחים פרטיים פתוחים בין הבנינים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5381, התשס״ה, עמ׳ 2078.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שד׳

 בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הפקדת ״תכנית מס׳ תא/מק/

 3703״, שינוי מס׳ 1 לשנת 2006 של תכנית 1749ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב—יפו,

 רח׳ אדירים 16—30, שכ׳ נווה שרת בגבול צפון מזרחי עם שכ׳

 צהלה; גבולות התכנית: מצפון: חלקת מגורים בהמשך רח׳

 אדירים 32, מדרום: שטח ציבורי פתוח, ממערב: רח׳ אדירים,

 ממזרח: שטח למבני ציבור — גוש 6335, חלקה 311, ח״ח 310.

 עיקרי הוראות התכנית: שיפור התכנון הקיים על ידי:

 א) איחוד מגרשים; ב) שינוי קווי בנין בתכנית; ג) שינוי הוראות

 בינוי; ד) תוספת זכויות בניה שניתן לקבל כהקלה; ה) הגדלת

 מספר יחידות דיור, ללא הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות;

 ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מס׳ 6877״, שינוי מס׳ 4/99 לתכנית 2668.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ ראס

 אל עמוד, השטח שבין קואורדינטות אורך 173.515—173.575

 לבין קואורדינטות רוחב 130.875—130.925.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים

 וקביעת קווי בנין חדשים לשם הקמת שני בניני מגורים חדשים;

 ב) קביעת בינוי; ג) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4988, התשס״א, עמ׳ 2783.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 6297653—

 02, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

 רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל׳ 6290222—02, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ה בסיון התשס״ו (21 ביוני 2006)

 יהושע פולק

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל-אביב—יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ תא/מק/

 3556״, שינוי מס׳ 2 לשנת 2004 של תכנית 2277.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב—יפו, שכ׳

 נווה צדק, רח׳ שלוש 32 — גוש 6928, חלקות 21, 22.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות התכנית הראשית

 כדי להתאים את התכנון למגרש ולסביבתו הקרובה, כל זאת

 על ידי: א) שינוי בקווי הבנין הקבועים בתכנית הראשית;

 ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי ובכלל זה

 הוספת קומה וגובה; ג) שינוי של הוראה בדבר מבנה לשימור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5413, התשסה, עמ׳ 3285.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שד׳

 בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 (4) ״תכנית מיתאר מס׳ קא/מק/130״, שינוי לתכנית מפורטת

 תממ 314, ולתכנית תממ/מק/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת אפעל, רח׳

 האשל 2 — גוש 6176, חלקה 61.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין מערבי מ-6 מ׳

 ל-4 מ׳; ב) שינוי קו בנין צפוני מ-3 מ׳ ל-2 מ׳; ג) שינוי גובה

 בסיס גג הרעפים ל-7.7 מ׳ במקום 6 מ׳ ממפלס הכניסה;

 ד) אין שינוי בזכויות הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5522, התשס״ו, עמ׳ 2996.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו, טל׳ 5311245—

 03, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 תל אביב, רח׳ אחד העם, תל אביב, טל׳ 5193333—03,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז בסיון התשס״ו (13 ביוני 2006)

 דוד בריל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מס׳ בב/מק/715״, שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א, בב/105/ב

 ולתכנית בב/107/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳ קהילות

 יעקב 59 — גוש 6187, חלקה 41.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 4 יחידות דיור במגרש

 מעל ל-8 יח״ד המותרות בבנין (כולל הקלות שאושרו), סך

 הכל 12 יח״ד בבנין (6 יח״ד בכל מחצית), ללא תוספת שטחים

 עיקריים; ב) תוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%; ג) תוספת 2

 יח״ד — דירות גג — בקומה ד׳ חלקית (אחת בכל מחצית מגרש),

 לפי הוראות תכנית בב/מק/105/פ, ולפי השינויים המפורטים

 בתכנית זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס״ה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11, בני ברק, ובמשרדי

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה,

 דרך מנחם בגין 125, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בסיון התשס״ו (21 ביוני 2006)

 ישכר פרנקנטהל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, במשרדי

 מינהל ההנדסה, שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 א׳ בתמוז התשס״ו (27 ביוני 2006)

 נתן אלנתן

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה תל-אביב—יפו

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ קא/מק/87״, שינוי לתכנית מיתאר

 תממ 312(153א).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח׳

 וינגייט 11 — גוש 6494, חלקה 187.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות להקמת מחסן

 בשטח של 7.5 מ״ר ליחידה הצפון מערבית בקומת הקרקע

 מחוץ לקווי בנין; ב) מתן אפשרות להעברת 1.5 מ״ר

 על חשבון שטחי השירות המותרים שלא נוצלו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5389, התשס״ה, עמ׳ 2356.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ קא/מק/122״, שינוי לתכניות מיתאר

 תממ מק/14, תממ/מק/41, תממ 341, תממ 200ב, תממ 195.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו — חלקי

 גושים 6490—6496, 6891, 7184, 7185.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי וקביעת הוראות כלליות

 לבינוי ועיצוב אדריכלי בדבר: גגות, גובה, מרפסות,

 מרתפים, פטיו, גדרות, פרגולות, חניות, קומת עמודים,

 חצרות אנגליות, מחסנים, מרחקים בין בנינים, בינוי מחייב,

 תנאים כלליים, ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5509, התשס״ו, עמ׳ 2365.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ קא/מק/128״, שינוי לתכנית מפורטת

 תממ 124, ולתכניות תממ/מק/41, תממ 341.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו,

 רח׳ הרצפלד 39 — גוש 7184, חלקה 37.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת גובה גדר דרומית לכיוון

 השצ״פ בהתאם לנספח גדרות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ו, עמ׳ 2100.
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 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26,
 רמת גן, טל׳ 6753394—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם

 בגין 125, קומה 13, תל אביב.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית נקודתית מס׳ רג/מק/1380״,

 שינוי לתכניות רג/340, רג/340/ג/17, רג/340/ג/3, רג/340/ג/7,

 רג/730.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳ רוקח 123

 — גוש 6203, חלקה 169; גבולות התכנית: מדרום — רח׳ רוקח,

 מצפון, ממזרח וממערב — פארק הירקון.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה של מגרשים, ללא שינוי

 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע בין שטח ציבורי פתוח לבניני

 ציבור, ללא שינוי בזכויות הבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26,
 רמת גן, טל׳ 6753394—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם

 בגין 125, קומה 13, תל אביב.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ד בסיון התשס״ו (20 ביוני 2006)

 צבי בר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 מק/מכ/240ג״, שינוי לתכנית מכ/240.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, רח׳

 הלח״י 8 — גוש 12667, ח״ח 60; גוש 12669, חלקה 67.

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 ח—מק/529/ב/1״, שינוי לתכניות מיתאר ח/1, ח/3/1, ח/15/1,

 ח—מק/529/ב, R/132/1 ,11/132 ולתכניות מפורטות ח/300,

 ח/1/300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שטח המכון

 האקדמי טכנולוגי — גוש 6867, ח״ח 28; גבולות התכנית: ממזרח

 — רח׳ פיכמן, מצפון, ממערב ומדרום — שטח המכון האקדמי

 טכנולוגי.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת שטחי בניה לבנין העיצוב

 (מסומן באות ,1), במתחם המכון הטכנולוגי, וזאת על ידי:

 א) שינוי בהוראות הבינוי בתחום המגרש; ב) הגדרת זכויות

 בניה לבנין,1 לעיצוב, מתוך סל הזכויות המאושרות במתחם:

 1) שטח בניה כולל של 4,400 מ״ר לפי פירוט זה: שטח עיקרי

 3,000 מ״ר; שטח שירות: 1,400 מ״ר; ב) מתוך סך השטחים

 העיקריים ניתן לבנות עד 1,200 מ״ר מתחת לפני הקרקע;

 ג) גובה המבנה: 3 קומות מעל קומת קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5522, התשס״ו, עמ׳ 2997.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רח׳ ויצמן 58, קומה 9, חולון,

 טל׳ 5027485—03, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

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

 טל׳ 7632588—03, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ט בסיון התשס״ו (15 ביוני 2006)

 מוטי ששון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת מס׳ רג/מק/340/

 ג/26״, שינוי לתכנית רג/340.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל מרחב תכנון

 רמת גן.

 עיקרי הוראות התכנית: סעיף 115(ד) בפרק ז׳ בהוראות

 תכנית המיתאר רג/340, תת-סעיפים (3) (2) (1) יימחקו, ובמקומם

 יירשם כדלקמן: ״במקום שמוסך פרטי נבנה כבנין נפרד, יוקם

 המוסך לפי הוראות מהנדס העיר בעת הוצאת היתר בניה.

 קווי הבנין של המוסכים הפרטיים ייקבעו בעת הוצאת היתר

 הבניה לפי הוראות מהנדס העיר ובהתאם לאופי הבניה של

 המוסכים ברחוב. עיצוב המוסך יכלול, בין השאר, עיצוב הגג

 ואופן התאמתו לבנין הראשי ויפרט את חומרי הגמר״.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
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 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 יד/מק/6175״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד — גוש 6693,

 ח״ח 22, 42, 142; גוש 6729, ח״ח 17, 23, 51, 52, 82; חלקי מגרשים:

 א54, 17א, 23א, 51, 52א, 53א, 82א לפי תכנית יד/במ/2001;

 תכנית אלחנני בחלקו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים

 ללא הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין; ב) קביעת מגרשים

 לבניה, גודלם וצורתם; ג) קביעת זכויות הבניה; ד) קביעת

 הוראות בדבר חניה ציבורית מעל ומתחת לקרקע; ה) קביעת

 מבנים לפינוי והריסה; ו) הקמת חניונים תת-קרקעיים הצמודים

 למגורים, מסחר וציבורי מתחת לבניני ציבור; ז) עקרונות

 ותנאים לפיתוח השטח ולהוצאת היתרים בתחום התכנית;

 ח) ניוד זכויות והעברתם של 1,200 מ״ר עיקרי ממסחר למגורים;

 ט) הגדלת מספר יח״ד מ-120 יח״ד ל-168 יח״ד ללא חריגה

 בשטח העיקרי המותר; י) הגדלת שטחי שירות הנגזר מהגדלת

 מספר יח״ד; יא) הוספת תכליות לשטח שירות מתחת לקרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5481, התשס״ו, עמ׳ 1247.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טל׳ 5391282—

 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 שד׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 9270170—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ יד/מק/5043״, שינוי

 לתכניות יד/2/10004, יד/מק/2113, יד/מק/5001, ממ/1022,

 ממ/865, ממ/865/א, ממ/916.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד, רח׳

 מוהליבר 128, רח׳ בן גוריון — גוש 6727, ח״ח 100.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת חלקה 100 לשני מגרשים

 1 ו-2; ב) קביעת 3 יח״ד על מגרש מס׳ 1 ב-2 מבנים; ג) קביעת

 4 יח״ד על מגרש מס׳ 2 ב-2 מבנים; ד) המרחק בין המבנים

 יהיה 6 מ׳ במגרש מס׳ 1, ו-8 מ׳ במגרש מס׳ 2; ה) קביעת קו

 בנין חזית לרח׳ מוהליבר במגרש מס׳ 1 ל-4 מ׳ במקום 5 מ׳;

 ו) קביעת קו בנין צדדי מזרחי במגרש מס׳ 1 ל-2.70 מ׳ במקום 3 מ׳;

 ז) הגדלת אחוזי הבניה ל-66% במקום 60%.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טל׳ 5391282—03.
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין אחורי וצדי

 מ-3 מ׳ ל-0.00 מ׳ בגבול עם חלקה 68 שייעודה מלאכה ותעשיה

 ובגבול עם חלקה 69 שייעודה אתר למבנה ציבור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מורדות הכרמל, מגדל הנביאים, קומה 7, רח׳ כורי 2,

 חיפה 33093, טל׳ 04-8676296/7.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 א׳ בתמוז התשס״ו (27 ביוני 2006)

 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ש/מק/898״, שינוי לתכנית ש/558.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדיס — גוש 11288,

 חלקה 23 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4876, התש״ס, עמ׳ 3389.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ש/מק/1174״, שינוי לתכניות ש/17,

 ש/18.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס-חנה—כרכור

 — גוש 10072, חלקה 74 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמת הבעלים; ב)

 שינוי בקווי בנין; ג) תוספת עד 6% בשטחי בניה עיקריים;

 ד) הקטנת גודל מגרש שמותר להקים עליו 2 יחידות דיור;

 ה) תוספת יחידת דיור — מיחידה אחת ל-2 יחידות בכל

 מגרש; ו) שינוי חלוקת שטחי הבניה — ניוד שטחים מקומה

 א׳ לקומת קרקע; ז) הקטנת גודל חזית מינימלית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמ׳ 606.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה השומרון, רח׳ המייסדים 52, זכרון יעקב,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,

 שד׳ הפלי״ם 15/ב, חיפה, טל׳ 8616252—04, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ג בסיון התשס״ו (19 ביוני 2006)

 מוטי קירמאיר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שומרון
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה, אזור התעשיה קרית ספיר, רח׳

 הצורן 6, נתניה, טל׳ 8603170—09, ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ מוצקין 91, רמלה, טל׳ 9788444—

 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב בסיון התשס״ו (18 ביוני 2006)

 שמעון שר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/62/22/1״, שינוי לתכנית רצ/

.22/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 עמוס הנביא 5 — גוש 4247, חלקה 310 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין קדמי, צדדי

 ואחורי, ללא שינוי בזכויות הבניה הקיימות.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/7/3/22/1״, שינוי לתכנית רצ/

.3/22/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳ רבי

 עקיבא 10, כפר אריה — גוש 5416, חלקה 28 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות נספח הבינוי

 של תכנית רצ/3/22/1 שבתוקף; ב) קביעת מספר היחידות

 בחלקה ל-10 יח״ד; ג) חלוקה למגרשים, וקביעת זכויות

 בניה לכל מגרש שבחלוקה, ללא שינוי בסך כל שטחי

 הבניה המותרים בתכנית; ד) קביעת קווי בנין למגרשים

 ולמבנים קיימים; ה) שינוי באורך חזית מזערית למגרש.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/68/22/1״, שינוי לתכניות

 רצ/22/1, רצ/1/1 בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 החצב 25 — גוש 4242, חלקה 213 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בנין ללא שינוי

 בזכויות הבניה המאושרות.

 (4) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/33/114״, שינוי לתכנית

 רצ/3/114.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 משמר הירדן 6 — גוש 3939, חלקה 60 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת יחידת דיור מ-6 יח״ד

 ל-7 יח״ד, על ידי חלוקה קיימת בקומה שלישית לשתי

 יחידות דיור, וללא שינוי באחוזי הבניה ובצורת הבית.

 (5) ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/2/170/א/1/8״, שינוי לתכנית

 רצ/2/170/א/8.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 9270170—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ח בסיון התשס״ו (14 ביוני 2006)

 יוסי בן דוד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/366/ד/1״,

 שינוי לתכניות נת/366, נת/366/א, נת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ נאות
 גנים, רח׳ יוסף אהרונוביץ 3 — גוש 8215, חלקה 276 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור
 מ-1 יח״ד ל-2 יח״ד; ב) שינוי לבינוי; ג) קביעת קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

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

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ הצורן 6, אזור התעשיה קרית

 ספיר, נתניה, טל׳ 8603170—09. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רח׳ מוצקין 91, רמלה, טל׳ 9788444—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מס׳ נת/מק/41/547״, שינוי לתכניות נת/100/ש/1, נת/547,

 נת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ בן ציון,

 רח׳ אריאל בן ציון 32, רח׳ שבז״י 7 — גוש 8257, חלקה 49

 בשלמותה, ח״ח 80.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת החלקה לשני מגרשים

 בהסכמת הבעלים; ב) ניוד זכויות מהקומה העליונה לקומת

 הקרקע במגרש מס׳ 1; ) תוספת שטח עיקרי; ד) שינוי וקביעת

 קווי בנין; ה) קביעת מבנים וגדרות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5464, התשס״ו, עמ׳ 652.
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 מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 מש/מק/7—172/1״, שינוי לתכנית מש/7—0/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה — גוש 7870,

 חלקה 6 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאושר חקלאי

 לתחנת תדלוק ושירותי רכב מדרגה א׳ לפי תמא/18; ב) קביעת

 הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5358, התשס״ה, עמ׳ 1061.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מזרח השרון, רח׳ 14/123, ת״ד 415, קלנסואה,

 טל׳ 8781286—09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 9788444—08, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ה בסיון התשס״ו (21 ביוני 2006)

 אלי שמחון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מזרח השרון

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ק/מק/1/3426״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם — גוש

 8879, ח״ח 112, 113.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין בהתאם למצב

 הקיים, ללא שינוי בסך כל אחוזי הבניה כפי שנקבע בתכנית

 ק/1/3000; ב) שינוי ייעוד חלק מדרך קיימת לאזור מגורים;

 ג) שינוי ייעוד חלק ממגורים לדרך; ד) קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קסם, רח׳ ע׳ אלכרים קאסם 10, כפר קאסם, טל׳ 9370241—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 9788444—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ה׳ בסיון התשס״ו (1 ביוני 2006)

 אלי שמחון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קסם

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 ארגמן, רח׳ המגילה, רח׳ המלך - גוש 5029, חלקות 62 ו־93

 (חלק).

 עיקרי הוראות התכנית ומקומם: א) שינוי קו בנין מזרחי

 כך שיהיה 0 במקום ו מי; ב) העברת שטחי שירות מתחת

 לפני הקרקע לשטח שירות מעל פני הקרקע בלא שינוי בסך

 כל השטחים המותרים לבניה בתכנית; ג) מתן אפשרות

 להקמת פונקציות טיפוליות בקומה המפולשת ובקומת

 הגג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון, רח׳ הכרמל 20, ראשון לציון, טל׳ 9547577—

 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,

 טל׳ 9788444—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ד׳ באייר התשס״ו (2 במאי 2006)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 רח/מק/800/ב/2/4״, שינוי לתכנית רח/800/ב/1/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, ברנר פינת
 הרחובות נגבה ובני משה — גוש 3701, חלקות 510, 663, 664,

 668, 675 בשלמותן, ח״ח 676, 734.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת

 בעלים בהתאם לתכנית רח/800/ב/1/4.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5503, התשס״ו, עמ׳ 2170.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, ובמשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 9788444—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ל׳ בסיון התשס״ו (26 ביוני 2006)

 רחמים מלול

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י׳ בסיון התשס״ו (6 ביוני 2006)

 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המרחבית

 לתכנון ולבניה שרונים

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 אג/מק/026/5952״, שינוי לתכנית מיתאר טובא מס׳ ג/5952.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא — גוש 14148,

 חלקות 119, 120.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמה של

 חלקות שבתחום התכנית; ב) שינוי בהוראות קו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5477, התשס״ו, עמ׳ 1126.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור

 הגלילית, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון, ת״ד 595, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טל׳ 6508508—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ב בסיון התשס״ו (8 ביוני 2006)

 דוד אברהם

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/04/06״, שינוי לתכנית

 ג/13051 מאושרת.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין — גוש 12210,

 חלקה 2 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה והקטנת גודל

 מגרש מינימום.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/13/06״, שינוי לתכנית

 ג/10039.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ביר אל-מכסור —

 גוש 17652, ח״ח 4; מגרש 4/2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/6—61/1״, שינוי לתכניות

 הצ/6—0/1, הצ/מק/6—0/1א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית

 אליכין, הרחובות הרש״ש, שבזי והגפן — גוש 7922, ח״ח

 116, 273, 283, 300; שטח התכנית: 4,404 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרכים; ב) שינוי קו

 בנין קדמי מ-5 מ׳ ל-4 מ׳ למגרש 2818; ג) קביעת תנאים

 והוראות לסלילה ופיתוח.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/2—187/1״, שינוי לתכנית

 הצ/2—59/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה, רח׳ רמב״ם

 — גוש 8954, חלקות 53, 54; גוש 8732, ח״ח 88 (דרך);

 גוש 8195, ח״ח 150 (דרך); שטח התכנית: 1,474 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור

 בחלקה 54 מיח״ד אחת ל-2 יח״ד; ב) איחוד וחלוקה מחדש

 בהסכמת בעלי הקרקע; ג) מתן הקלה של 6% באחוזי הבניה

 בתחום התכנית; ד) העברת זכויות בניה למטרות עיקריות

 מחלקה 53 לחלקה 54 ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות

 עיקריות; ה) שינוי קווי בנין בתחום התכנית וקביעת קווי

 בנין לפרגולות; ו) הגדלת התכסית בחלקה 54 מ-20%

 ל-32%.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/מק/4—297/1״, שינוי לתכניות

 הצ/4—128/1ב, הצ/130.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית

 קדימה—צורן, רח׳ יהושע טהון — גוש 8036, ח״ח 138;

 מגרשים 138/1, 138/2 לפי תכנית הצ/4—128/1ב; שטח

 התכנית: 1,597 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בין

 מגרש 138/1 ובין מגרש 138/2 בהסכמת בעלי הקרקע:

 ב) הגדלת מספר יח״ד המותרות בתחום התכנית

 מ-4 יח״ד ל-5 יח״ד, בלי להגדיל את סך כל השטחים

 למטרות עיקריות ושירות בתחום התכנית; ג) הגדלת

; ( 1 2 0 X 5 6 0 ( מ״ר 0 - ) ל 2 8 0 X 2 5 6 ( מ״ר 0 -  תכסית מ

 ד) שינוי קווי בנין; ה) קביעת בינוי עקרוני; ו) קביעת זכויות

 מעבר; ז) קביעת גדרות להריסה ותנאים להריסתם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון

 ולבניה שרונים, רח׳ הצורן 1ג, אזור התעשיה פולג, נתניה,

 טל׳ 8636012—09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, קרית

 הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444—08.

4301 20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז בסיון התשס״ו (12 ביוני 2006)

 צבי חקלאי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ גע/מק/140״,

 שינוי לתכנית ג/3227.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר גלעדי — מחצבות

 — גוש 13460, חלקה 166 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדרת מדרגות חיצוב במחצבה

 קיימת לפי תכנית מאושרת ג/3227.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000,

 ראש פינה, טל׳ 6816372—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595,

 נצרת עילית, טל׳ 6508508—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ג׳ באדר התשס״ו (3 במרס 2006)

 אהרון ולנסי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל העליון

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ מק/יז/07/6874״, שינוי לתכנית

.6874 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה — גוש 10341,

 ח״ח 11, 12, 15; גוש 10342, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך מס׳ 56 בכעביה.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ מק/יז/10/6874״, שינוי לתכנית

.6874 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה — גוש 10345,

 ח״ח 2, 3, 6, 16, 25, 28—31; גוש 10346, ח״ח 1, 2, 4, 5.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/42/06״, שינוי לתכנית

 ג/10789.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם — גוש 10333,

 חלקה 12 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קווי בנין הקבועים

 בתכנית והעברת אחוזי בניה ממגרש (12/1) למגרש

 (12/2); ב) הגדלת אחוזי כיסוי קרקע.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/94/05״, שינוי לתכניות

 ג/6794, ג/984.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין — גוש 12212,

 חלקה 42 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ גא/מק/114/05״, שינוי לתכנית

 ג/10664.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם — גוש 10278,

 ח״ח 3; מגרש 5/1 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קווי בנין הקבועים

 בתכנית; ג) מתן תנאים לגיטימציה לבנין קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טל׳ 9502021—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 6508508—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בסיון התשס״ו (21 ביוני 2006)

 סלאם חאמד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ מק/גמ/

 304/7883״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה — גוש 16971,

 חלקה 47.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקלה בקו בנין; ב) העברת

 אחוזי בניה מקומה לקומה ללא חריגה מסך כל אחוזי בניה

 מותרים; ג) שינוי בתכסית הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5486, התשס״ו, עמ׳ 1449.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, וכן במשרדי הועדה המחוזית

20.7.2006 ,  4302 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת מגרש 78/1

 לשני מגרשים בהסכמה; ב) הקטנת גודל מגרש מינימלי;

 ג) הגדרת קווי בנין חדשים; ד) ניוד באחוזי בניה לכל קומה ללא

 חריגה מסך הכל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5503, התשס״ו, עמ׳ 2174.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית,

 טל׳ 6468585—04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טל׳ 6508508—04,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ג בסיון התשס״ו (19 ביוני 2006)

 ראפע חגיאגירה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק—5/2006״,

 שינוי לתכנית ג/12402 ובהתאם לתכנית מג/מק—63/2004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ואדי קורן—מעלו

 — גוש 183, ח״ח 1, 2; גוש 18348, ח״ח 5, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תוואי דרך בגוש 18348,

 ח״ח 1, 2, 5, 6; ב) שינוי קו הבנין הצדדי לכיוון מגרש 13 מ-8 מ׳

 ל-5 מ׳; ג) שינוי קו הבנין האחורי מ-8 מ׳ ל-5 מ׳; ד) שינוי קו

 הבנין הצדדי לכיוון מגרש 16 מ-8 מ׳ ל-5 מ׳.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה הגליל, טל׳ 9979659—04. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17000.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק—7/2002״, שינוי לתכניות

 ג/10098, ג/2640, ג/5180, ג/9603.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח — גוש 18726,

 ח״ח 7, 78.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת רוחב הדרך; ב) איחוד

 וחלוקה מחדש.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך מס׳ 11 ושינוי

 בקווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

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

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,

 טל׳ 6520038—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת

 עילית, טל׳ 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בסיון התשס״ו (18 ביוני 2006)

 דוד בריל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מס׳ 8/מע/מק/56/8588״,

 שינוי לתכנית 8/ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17387, ח״ח 3; מגרש 3/11.

 עיקרי הוראות התכנית: א) אישור קווי בנין לפי בנינים

 קיימים; ב) חלוקה למגרש 3/11; ג) ניוד אחוזי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳
 ציפורן 5, נצרת עילית, טל׳ 6468585 — 04. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 קרית רבין, נצרת עילית, טל׳ 6508508—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ 7/מע/מק/

 34/7609״, שינוי לתכנית 7/ג/7609.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהל — גוש

 16939, ח״ח 78; מגרש 78/1.
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 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/לג/86/03/7574״,

 שינוי לתכניות ג/12906, ג/7574, ג/9354.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: במזרח העיר סכנין

 — גוש 19290, ח״ח 90, 130.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין; ב) קביעת

 גודל מגרש מינימלי ל-201 מ״ר במקום 400 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טל׳ 6746741—04. העתק

 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 6508555—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור

 שר הפנים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/לג/7/04/10137״, שינוי לתכנית ג/10137.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה, בצפון הכפר

 עראבה — במובלעת — גוש 19379, ח״ח 49, 50, 69, 72, 87.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ניוד והגדרת זכויות בניה

 בין מסחר ומגורים בקומות לטובת משרדים לבעלי מקצועות

 חופשיים, בלי לשנות את סך כל אחוזי הבניה המותרים לפי

 תכנית המיתאר התקפה; ב) שינוי בנסיגות/מרווח בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5464, התשס״ו, עמ׳ 658.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טל׳ 6746741—04,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 ת״ד 595, נצרת עילית, טל׳ 6508555—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בתמוז התשס״ו (27 ביוני 2006)

 סיאח חמוד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לב הגליל

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5161, התשס״ג, עמ׳ 1623.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ מג/מק—71/2005״, שינוי לתכנית

 ג/7466.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סמיע — גוש 19204,

 ח״ח 26, 28, 64; מגרש 100/6.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין לפי פירוט זה:

 א) קו בנין קדמי מ־3 מ׳ ל-1 מ׳; ב) קו בנין אחורי מ־3 מ׳

 ל־ 1 מ׳; ג) קווי בנין צדיים מ־3 מ׳ ל־ 1 מ׳.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ה, עמ׳ 2112.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל׳ 9979659—04,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17000, טל׳ 6508508—04, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ו בסיון התשס״ו (22 ביוני 2006)

 אלי שמחון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה הגליל

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ שג/מק/

 14/04״, שינוי לתכניות ג/1933, ג/6769.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שעב — גוש 19730,

 חלקה 40 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בנין

 בחלקה באופן נקודתי לגבי בניה קיימת בלבד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

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

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שפלת הגליל, טמרה, ת״ד 377, טל׳ 9942121—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, ת״ד 595, נצרת עילית,

 טל׳ 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ד בסיון התשס״ו (20 ביוני 2006)

 סמיר והבה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

20.7.2006 ,  4304 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 3/מק/2177״, שינוי לתכנית מפורטת

 3/במ/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע סיטי,

 הרחובות ה׳ באייר, הציונות, המתנדבים, כ״ט בנובמבר,

 נצח ישראל, המאבק, המרי — גוש 2020, ח״ח 34; גוש 2021,

 ח״ח 10; שטח התכנית: 71.256 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת 2 מגרשים על ידי חלוקה

 בהסכמת בעלים ותוספת של 74 יח״ד למגרש החדש תוך

 ניצול זכויות הבניה שנותרו לפי פירוט זה: א) תכנית חלוקה

 בהסכמת בעלים; ב) שינוי קווי בנין; ג) הגדלת מספר יח״ד

 במגרשים; ד) העברת שטחים שלא נוצלו במגרשים; ה)

 קביעת בינוי חדש למגרש שנוצר הכולל הנחיות לתנועה

 וחניה; ו) הגדלת מספר הקומות; ז) הגדלת שטחים לצורכי

 ציבור — דרך.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 3/מק/2178״, שינוי לתכניות מיתאר

.101/02/3 ,44/101/02/3 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, הריביירה

 הדרומית — גוש 2002, ח״ח 3—8, 13—15, 23; גוש 2003,

 ח״ח 7, 8, 18; שטח התכנית: כ־88.893.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים; ב) הגדלת שטח שצ״פ לצורכי ציבור;

 ג) שינוי קווי בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

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

 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת״ד 28,

 אשדוד, טל׳ 8545318/9—08, פקס 8677810—08. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ 6263795—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 3/מק/2156״, שינוי לתכנית מפורטת 3/מק/2046, ולתכנית

 3/במ/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, סיטי מזרח,

 רח׳ תש״ח 1—11, רח׳ העצמאות 85, 87 — גוש 2073, ח״ח 2—4,

 84, 99; שטח התכנית: 16.038 דונם.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מס׳ 5/מע/מק/4/7468״,

 שינוי לתכנית 5/ג/7468.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: איכסאל — גוש 16909,
 ח״ח 2; גוש 169020, ח״ח 26.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח לבניני ציבור
 מ־2.17 דונם ל־3.16 דונם סך הכל; ב) הסדרת דרך למבני ציבור

 ושצ״פ.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית, טל׳ 6468585—
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טל׳ 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ג בסיון התשס״ו (19 ביוני 2006)

 ראפע חגיאגירה

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור

 שר הפנים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 גע/מק/077״, שינוי לתכניות ג/3703, מש״צ/70.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דישון — גוש 14354,

 ח״ח 3, 18; גוש 14356, ח״ח 2, 10; מגרש 11 בשלמותו מתכניות

 ג/3703, מש״צ/70.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד חלקות וחלוקה מחדש;

 ב) שינוי קו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5396, התשס״ה, עמ׳ 2612.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה, טל׳

 6816372 — 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, ת״ד 595, נצרת עילית,

 טל׳ 6508508—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006)

 אהרון ולנסי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הגליל העליון

4305 20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



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

 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד 15, באר שבע,

 טל׳ 6463656—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ל׳ בסיון התשס״ו (26 ביוני 2006)

 יעקב טרנר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר שבע

 מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה ערבה תיכונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 30/מק/3005״, שינוי לתכניות 146/03/10,

.275/02/10 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב צופר —

 גוש 39043, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות להקמת מבנה

 מגורים ארעי גם בתחום אזור המגורים; ב) קביעת מגבלות

 קווי בנין, גובה מבנים ומרחקי הצבה בין מבנים; ג) קביעת

 תנאים למתן היתר בניה.

 (2) ״תכנית מס׳ 30/מק/3006״, שינוי לתכניות 111/03/10,

.275/02/10 ,5/111/03/10 ,3/111/03/10 ,2/111/03/10 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב עין יהב —

 גוש 39044, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת מבנה

 המגורים הארעי, גם בתחום אזור שטח למגורים; ב) קביעת

 מגבלות בינוי, קווי בנין, מרחק בין מבנים וגובה מבנים;

 ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 (3) ״תכנית מס׳ 30/מק/3008״, שינוי לתכניות 134/03/10,

.275/02/10 ,1/134/03/10 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב חצבה —

 גוש 39052, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות להקמת מבנה

 מגורים ארעי גם בתחום אזור המגורים; ב) קביעת מגבלות

 קווי בנין, מרחק בין מבנים וגובה מבנים; ג) קביעת תנאים

 למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ערבה תיכונה, טל׳ 6592216 — 08.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי מגורים

 ושטחי מסחר ומשרדים במגרשים 20 ו־31, בלא שינוי בסך כל

 היקפי בניה מאושרים; ב) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים

 במגרש 20 על ידי שינוי חלק מהשטח המיועד למגורים לשטח

 למסחר בסך של 270 מ״ר וכן על ידי העברת שטח המיועד

 למגורים בסך של 70 מ״ר ממגרש 20 למגרש 31, ללא שינוי

 בסך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית; ג) ניוד שטחים

 המיועדים לשימושים של חזית מסחרית לקומה א׳, במגרש 20,

 בנין 5.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5496, התשס״ו, עמ׳ 1951.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בסיון התשס״ו (22 ביוני 2006)

 צבי צילקר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה באר שבע ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 5/מק/2377״, שינוי לתכנית 5/במ/2/72.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳

 נוה מנחם, רח׳ אהרון מסקין 64 — גוש 38166 (בהסדר);

^ / 7  גוש 100621 (לא מוסדר); מגרש 2

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי

 באזור מגורים א׳, במגרש A/72 חד־משפחתי עם קיר

 משותף על ידי: א) בניית קומה שניה מעל הבית המקורי

 במקום תוספת סטנדרטית בחזית האחורית; ב) שינוי מיקום

 המחסן.

 (2) ״תכנית מס׳ 5/מק/2380״, שינוי לתכנית 5/במ/4/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נאות

 חצרים, רח׳ מבצע אסף 4/26 — גוש 38137, חלקה 20,

 ח״ח 69, 70; מגרש 20.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות באזור מגורים ג׳,

 במגרש 20, בבית משותף בעל 3 קומות על ידי: א) קביעת

 הנחיות לתוספות סטנדרטיות לכל הדירות בבית משותף

 במסגרת זכויות בניה מותרות; ב) שינויים בקווי בנין.

 (3) ״תכנית מס׳ 5/מק/2396״, שינוי לתכנית 6/192/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ רמות,

 רח׳ נקר 3, כתף באר שבע 6, ח״ח 1; מגרש 3123.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית מרבית במגרש

 3123, חד־משפחתי עם קיר משותף, ללא שינוי בסך כל

 השטח המותר לבניה; ב) שינוי בקו בנין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

20.7.2006 ,  4306 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שקמים, טל׳ 8500705—08, וכן במשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע

 84100, טל׳ 6263795—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בחשון התשס״ו (6 בנובמבר 2005)

 עמיר ריטוב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שקמים

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה תמר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 10/מק/1023״, שינוי

 לתכנית 1/223/03/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כיכר סדום מושב

 עין תמר — גוש 39691, חלקה 3.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת להסדרת

 הבינוי ביישוב עין תמר במטרה לאפשר ניצול זכויות הבניה

 המותרות לפי התכנית התקפה כיום לבתי מגורים (עד 240 מ״ר

 לשימושים עיקריים) גם בקומה אחת; ב) מתן אפשרות לקביעת

 מיקום מבני העזר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה תמר, נווה זוהר, ד״נ ים המלח,

 טל׳ 6688841—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 10/מק/1020״, שינוי לתכנית 7/102/02/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור עין גדי, חוף

 מס׳ 2, סמוך לנחל ערוגות ולחוף מס׳ 3 (החניון הסגור) — חלקי

 גוש 100052.

 עיקרי הוראות התכנית: א) עדכון מסגרת תכנונית לחוף

 מס׳ 2, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים;

 ב) שינוי מיקום אזור נופש ג׳ אזור שירותי דרך, שטח חניה

 ושינוי קווי בנין בתוך מסגרת גבול התכנית המפורטת

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

 השונים.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ט באדר התשס״ו (29 במרס 2006)

 לילך מורגן

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ערבה תיכונה

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה שקמים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום מופקדת ״תכנית מקומית מס׳ 6/מק/2082״, שינוי

 לתכנית 6/במ/165.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אחוזת אתרוג במרכז

 שפירא — גוש 2903, ח״ח 2; מגרשים 70, 72, 81, 83, 88, 89.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי מיקום ייעודי הקרקע

 על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב) שינוי בהוראות

 האדריכליות בדבר גובה המבנים, ללא שינוי בזכויות הבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שקמים, ד״נ שקמים, מיקוד 79835, טל׳ 8500705—08.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100,

 טל׳ 6263795—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מקומית מס׳

 6/מק/2069״, שינוי לתכנית 170/03/6.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ברכיה —

 גוש 2692, חלקות 9, 10, ח״ח 67.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה

 של שטחי ציבור, מגורים ובעלי מקצוע בתחום תכנית

.170/03/6 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמ׳ 3222.

4307 20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 דרעי דביר בע״מ

 (ח״פ 51-357065-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 6.8.2006 או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 14:00, אצל רו״ח דרור דרעי, שדי

 המגינים 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דרור דרעי, רו״ח, מפרק

 אר.אר.איי.די. אינטרנשיונל בע״מ

 (ח״פ 51-218362-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 27.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 רז זילברשטיין יצחק דנה

ם י ק ר פ  מ

 חיי ש.ש.ון שירותים וניהול (1996) בע״מ

 (ח״פ 51-235891-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 27.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אליעזר שמרלינג, מפרק

 אן.טי.סי.טק בע״מ

 (ח״פ 51-275700-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 27.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת קומטקס

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5525, התשס״ו, עמי 3132.

 ט״ו בסיון התשס״ו(11 ביוני 2006)

 דב ליכטבינוף

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתבנון ולבניה תמר

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 מור ושלי מחסני הלבשה ת״א(2004) בע״מ

 (ח״פ 51-362248-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 24.8.2006, בשעה 10:00, במשרדי המפרק,

 עו״ד שלמה בן־פורת, רח׳ לבונטין 7, תל אביב, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 שלמה בן-פורת, עו״ד, מפרק

 מצבות עומר בע״מ

 (ח״פ 51-261160-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 6.8.2006 או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10:00, אצל רו״ח דרור דרעי, שד׳

 המגינים 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דרור דרעי, רו״ח, מפרק

 שפר גרופ בע״מ

 (ח״פ 51-272323-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 6.8.2006 או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 12:00, אצל רו״ח דרור דרעי, שד׳

 המגינים 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דרור דרעי, רו״ח, מפרק

20.7.2006 ,  4308 ילקוט הפרסומים 5557, ב״ד בתמוז התשס״ו



 רחמים יעקובוב בע״מ

 (ח״פ 51-256419-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת
 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 רחמים יעקובוב, מפרק

 יהודה מאירי יזמות וניהול פרויקטים בע״מ

 (ח״פ 51-219005-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת
 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 יהודה מאירי, מפרק

 אן.סי.או. תכשיטים בע״מ

 (ח״פ 51-221740-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת
 קומטקס בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 עופר ארנון, מפרק

 כה.א. נכסים בינלאומיים בע״מ

 (ח״פ 51-263846-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת
 קומטקס בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 יפתח כהן, מפרק

 יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אורן ניר ברוך טל אפלבוים

ם י ק ר פ  מ

 בריק פור יו בע״מ

 (ח״פ 51-287983-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 27.8.2006, בשעה 12.00, אצל המפרק, רחי הרכבת

 28, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ארז גבאי, עו״ד, מפרק

 ד״ר בועז שאער - רופא עיניים בע״מ

 (ח״פ 51-328844-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 24.8.2006, בשעה 14.00, במשרדו של עו״ד זכריה

 שבתי, רחי יפו 97, מרכז כלל, קומה 2, מסי 219, ירושלים, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 זכריה שבתי, עו״ד

 בא כוח המפרק

 מינתוד יבוא ושווק בע״מ

 (ח״פ 51-269311-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 24.8.2006 או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10:00, במשרד עו״ד שי הראל,

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

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי הראל, עו״ד

 בא כוח החברה

4309 20.7.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 דניאל דורון, מפרק

 התאחדות בעלי הצימרים בישראל בע״מ

 (ח״פ 51-320412-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 דניאל דורון, מפרק

 יד צדק בע״מ

 (ח״פ 51-149541-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2006 או ביום העסקים הראשון שלאחר

 חלוף 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם,

 בשעה 10.00, במשרדי עו״ד מי פירון ושותי, רחי אבא הלל 16,

 רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושחרור המפרקת

 מתפקידה כחלוף 3 חודשים ממועד הגשת דוח הפירוק לרשם

 החברות.

 אדיבה גיטר, מפרקת

 מונה עטרה בע״מ

 (ח״פ 51-196176-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 16.7.2006 או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי

 המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רחי ארז 86, עומר, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 מונה גבאי, מפרק

 רעם טכנולוגיה בע״מ

 (ח״פ 51-182660-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 30.8.2006 או 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, לפי

 המאוחר מביניהם, בשעה 11.00, במשרדי בא כוח החברה, עו״ד

 יובל מור-מוסלי, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 19, תל

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

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יובל מור-מוסלי, עו״ד

 בא כוח החברה

 מרום אופק כחול בע״מ

 (ח״פ 51-322751-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

 קומטקס בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 דניאל דורון, מפרק

 סמטרון מחשבים בע״מ

 (ח״פ 51-185292-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

 קומטקס יועצים בע״מ, רחי האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 דניאל דורון, מפרק

 אופק ירוק יזמות ופתרונות בע״מ

 (ח״פ 51-253098-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2006, בשעה 12.00, במשרדי חברת

20.7.2006 ,  4310 ילקוט הפרסומים 5557, כ״ד בתמוז התשס״ו



 מסגרית זהבי בע״מ

 (ח״פ 51-262019-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום בי, 11.9.2006, בשעה 10.00, במשרדו של

 עו״ד ויקטור זכאכ, רח׳ יפת 82, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 מיכאל גולדגויכט, רו״ח, מפרק

 מסר ישיר הפצה בע״מ

 (ח״פ 51-128390-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 13.9.2006, בשעה 15.00, במשרד עו״ד דוד

 מלניק, שדי רוטשילד 57, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 ארנון ראמי שמעון, מפרק

 טרציינה בע״מ

 (ח״פ 51-320081-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 13.9.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה,

 רחי מוהליבר 34, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה תורגימן, מפרק

 מ. באום השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-097633-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 13.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה,

 רח׳ בורוכוב 44/א, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 משה באום, מפרק

 ריי תעופה בע״מ

 (ח״פ 51-311874-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח׳

 המסגר 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דורון טאוכמן, עו״ד, מפרק

 יאירון 2003 בע״מ

 (ח״פ 51-344212-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 2.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת,

 עו״ד ורד גמליאל, רח׳ החשמונאים 99, תל אביב 61201, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 ורד גמליאל, עו״ד, מפרקת

 שמואל קטן ובנו(982ו) בע״מ

 (ח״פ 51-256462-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 7.9.2006, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, רח׳ בן

 גוריון 4א, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלי אור, עו״ד, רו״ח, מפרק

 רזים לחיים בע״מ

 (ח״פ 51-324518-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום ב׳, 7.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה,

 רח׳ יגאל אלון 90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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 הנ״ל תתכנס ביום 25.9.2006, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח׳

 אנוסי משהד 13, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד פהלבני, מפרק

 בית ספר ״שחר״ תיכון עיוני אלטרנטיבי בע״מ

 (ח״פ 51-170316-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 24.10.2006, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, דרך יפו

 45, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זרח גורדון, עו״ד, מפרק

 קונטק קרדיו-וסקולר בע״מ

 (ח״פ 51-154543-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 19.10.2006, בשעה 12.30, במשרדי המפרקת, רח׳

 גלגלי הפלדה 11, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 נחמה סנה, מפרקת

 קניון קומיוניקשיין הולדינגס בע״מ

 (ח״פ 51-366751-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.7.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוד מתיו למקין למפרק

 החברה.

 נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לכתובת: מרכז

 עזריאלי 1, הבנין העגול, תל אביב, אצל: גרוס, קלינהנדלר,

 חודק, הלוי, גרינברג ושות׳, לידי עו״ד אוהד מוצן, בתוך 14

 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 טוד מתיו למקין, מפרק

 טי.פי.טי - סיירד פארטי טריידינג בע״מ

 (ח״פ 51-208644-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 14.9.2006, בשעה 9.00, במשרדו של בא כוח

 החברה, עו״ד יובל חמי, במרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה

 33, דרך מנחם בגין 132, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 דוד אבקסיס, מפרק

 פנדה קרוסלות בע״מ

 (ח״פ 51-270865-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 18.9.2006, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח׳

 טשרניחובסקי 22, חיפה 35703, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 הדר בן טובים, מפרק

 יונתן גלזר בע״מ

 (ח״פ 51-325526-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 הנ״ל תתכנס ביום 20.9.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה,

 בית עורק, רח׳ אבא הילל 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יונתן גלזר, מפרק

 טפחות לדוד פ. בע״מ

 (ח״פ 51-306547-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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