
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
א בכסלו התשם״ז 5604 12 בדצמבר 2006  ב״

 עמוד

 הודעה בדבר בחירה וחדילה מכהונה של סגני ראש

 עיריית נצרת עילית 855

 הודעה על הסמכת רשמים לענין מורשה לנגישות

 מבנים, תשתיות וסביבה לענין מורשה לנגישות

 שירות 855

 מינוי אב בית דין 855

 מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 855

 הודעה על מינוי וביטול מינוי לפי חוק מבקר

 המדינה 856

 הודעה על שביתה במערכת בתי המשפט ובלשכות

 ההוצאה לפועל 856

 הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
 השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

 (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) 856

 הודעה על רישום בקשה להארכת אישור הסדר

 כובל 857

 צמצום הכרזה בדבר קיום מונופולין 857

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 857

 הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

 לא צמוד הניתן לציבור 857

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה 858

 הסמבה לפי תקנות הטיס (הפעלת בלי טיס וכללי

 טיסה) 858

 תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.... 858

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

 כלב ברצועה 858

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 859

 הודעות מאת הציבור 876

 עמוד

 הודעה על מינוי שופט לפי חוק בית המשפט 850

 מינוי חבר בוועדת הםניגוריה הציבורית 850

 היתר לפי חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר
 הטיפול) 850

 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק
 הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

 מינהליים 850

 מינוי ממונה למועצה הדתית מזכרת בתיה 850

 מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מוצקין 850

 מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה 850

 הודעות על מינוי חברי רשות ניירות ערך 851

 מינוי חברים למועצה להסדר ההימורים בספורט 851

 הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

 (תגמולים ושיקום) 851

 הודעה על מינוי ממונה ביקורת גבולות 851

 מינוי מפקחת לפי חוק רישוי שירותי התעופה 852

 מינוי חברים בבית הדין המשמעתי לימאים 852

 מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים 852

 אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד: הממשלה 852

 מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בעניני
 קטינים, חולי נפש ונעדרים) 852

 ביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

 והשגחה) 852

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות... 853

 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בבתי חולים
 ציבוריים-כלליים במצוקה 854

 אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד: הממשלה 855



 106088, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי ליושב ראש ועדת
 הערעור לפי החוק במחוז הדרום החל ביום וי באדר התשס״ז

 (24 בפברואר 2007).

 תוקף המינוי לשנתיים.

 י׳ בחשון התשס״ז(1 בנובמבר 2006)

 (חמ 323—3)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 מינוי ממונה למועצה הדתית מזכרת בתיה

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת
, אני ממנה את אבי  היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971
 טולדנו, ת״ז 024514507, לממונה על המועצה הדתית מזכרת

 בתיה במקום יוסי סהר2.

 י״ב בכסלו התשס״ז(3 בדצמבר 2006)

 (חמ 140—3)

 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשס״ד, עמי 143; י״פ התשס״ד,

 עמי 1642.
 2 י״פ התשס״ה, עמי 2052.

 מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מוצקין

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת
, אני ממנה את  היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971
 האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית קרית

 מוצקין:

 השם מסי זהות

 אברהם ויצמן 058020157 - בעל סמכות הכרעה

 יחיאל טל 054125224

 י״ב בכסלו התשס״ז (3 בדצמבר 2006)

 (חמ 140—3)

 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשס״ד, עמי 143; י״פ התשס״ד,

 עמי 1642.

 מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1,
 אני ממנה את גזבר המועצה האזורית תמר (להלן - המועצה),
 נחשון דגן, לפקיד גביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת
 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
, וגביית תשלומי חובה המגיעים  יעדי התקציב), התשנ״ג-21992

 למועצה.

 גי בכסלו התשס״ז (23 בנובמבר 2006)

 (חמ 18—3)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר
 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 46.

 הודעה על מינוי שופט

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

 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
, שנשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי  משולב], התשמ״ד-11984
, מינה את השופט אליעזר ריבלין,  סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2
 לכהונת משנה לנשיאת בית המשפט העליון, החל ביום וי

 בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006).

 גי בחשון התשס״ז (25 באוקטובר 2006)

 (חמ 60—3)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 78.

 מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית

 לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הסניגוריה הציבורית,
 התשנ״ו-1995/ובהתייעצותעםדיקניםשלפקולטותלמשפטים,
 אני ממנה את פרופי רון שפירא, ת״ז 058613720, מומחה במשפט

 פלילי, לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית.

 תוקף המינוי לחמש שנים.

 בי בכסלו התשס״ז (22 בנובמבר 2006)

 (חמ 2707—3)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 8.

 היתר

 לפי חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול),
 התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(5) לחוק התביעות של קורבנות
, אני נותן היתר ללאה  השואה (הסדר הטיפול), התשי״ז-11957

 באלינט, לטפל בתביעות לפיצויים לפי החוק האמור.

 תוקפו של היתר זה הוא עד יום טי בכסלו התשס״ח (19
 בנובמבר 2007).

 כ״ח בחשון התשס״ז (19 בנובמבר 2006)

 (חמ 424—3)

 מאיר שטרית

 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ז, עמי 74.

 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]

 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים
 ושיקום), התשי״ט-11959 [נוסח משולב] (להלן - החוק), סעיפים
, וסעיף 16  5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992
, ובהסכמת  לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984
 נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יצחק בנאי, ת״ז

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276; התש״ן, עמי 20.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 3 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט

 לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להסדר ההימורים
, אנו ממנים את רוני פרידמן, עובד  בספורט, התשכ״ז-11967
 מדינה נציג משרד האוצר לחבר המועצה להסדר ההימורים

 בספורט.

 תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

 טי בחשון התשס״ז (31 באוקטובר 2006)

 (חמ 525—3)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר

 אופיר פז־פינס

 שר המדע התרבות והספורט

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 142; התשנ״ה, עמי 130; י״פ התשס״ו,

 עמי 3408.

 מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט

 לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להסדר ההימורים
, אנו ממנים את עמית לנג, עובד מדינה  בספורט, התשכ״ז-11967
 נציג משרד האוצר, לחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט.

 תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

 טי בחשון התשס״ז (31 באוקטובר 2006)

 (חמ 525—3)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר

 אופיר פז־פינס

 שר המדע התרבות והספורט

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 142; התשנ״ה, עמי 130; י״פ התשס״ו,

 עמי 3408.

 הודעה על מינוי קצין תגמולים

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
 (תגמולים ושיקום), התשי״ט-11959 [נוסח משולב], מיניתי את
 אתי מישאלוב, ת״ז 057754269, לקצין תגמולים לענין החוק

 האמור.

 המען: אגף שיקום נכים, מחוז דן, דרך יעקב דורי, ת״ד 928,
 קרית אונו 55108.

 תוקף המינוי מיום כ״ה בחשון התשס״ז (16 בנובמבר
.(2006 

 כ״ט בחשון התשס״ז (20 בנובמבר 2006)

 (חמ 42—3)

 עמיר פרץ
 שר הביטחון

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 276.

 הודעה על מינוי ממונה ביקורת גבולות

 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה

 לישראל, התשי״ב-11952 (להלן - החוק), מיניתי את עידן כהן,

 הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

 לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968

, אני  בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-11968
 מודיע כי מיניתי את עורכת דין מיכל עקביה, ת״ז 25697780,
 לחברה ברשות ניירות ערך, החל ביום ט״ו בחשון התשס״ז

 (6 בנובמבר 2006).

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 84—3)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.

 הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

 לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968

, אני  בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-11968
 מודיע כי מיניתי את פרופי צבי אקשטיין, ת״ז 1331206, לחבר
 ברשות ניירות ערך, החל ביום ט״ו בחשון התשס״ז (6 בנובמבר

.(2006 

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 84—3)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.

 הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

 לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968

, אני  בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-11968
 מודיע כי מיניתי את ד״ר מאיר סוקולר, ת״ז 44279719, לחבר
 ברשות ניירות ערך, החל ביום ט״ו בחשון התשס״ז (6 בנובמבר

.(2006 

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 84—3)

 אברהם הירשזון

 שר האוצר
 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.

 מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט

 לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להסדר ההימורים
, אנו ממנים את שוקי דקל, עובד מדינה  בספורט, התשכ״ז-11967
 נציג משרד המדע התרבות והספורט לחבר המועצה להסדר

 ההימורים בספורט.

 תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

 טי בחשון התשס״ז (31 באוקטובר 2006)

 (חמ 525—3)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר

 אופיר פז־פינס

 שר המדע התרבות והספורט

 ס״ח התשי״ב, עמי 354; התשס״א, עמי 502.
 ס״ח התשכ״ז, עמי 142; התשנ״ה, עמי 130; י״פ התשס״ו,

 עמי 3408.
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 אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

, 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה

, אני אוצל בזה למנהל אגף  וסעיף 19 לפקודת הפרשנות2

 הרישוי במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר

 והתעסוקה, את סמכויותיי לפי -

 (1) סעיפים 63(א) עד (ד), 63(א)(2) - למעט קביעת אמות מידה,

 (ב), (ג) ו-(ה), 63ב, 64(א) ו-(ב), 65, 67, 68 ו-68א(א) לחוק

;  שירות התעסוקה, התשי״ט-31959

 (2) סעיפים 2(א) עד (ג), 3(ב) עד (ד), 4(א), 5, 6, 7, 9, 10(א)

 ו-(ב) ו-12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,

.  התשנ״ו-41996

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 (חמ 300—3)

 אליהו ישי

 שר התעשיה המסחר והתעשיה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, עמי 2.

 3 ס״ח התשי״ט, עמי 32; התשס״ה, עמי 982.

 4 ס״ח התשנ״ו, עמי 201; התשס״ד, עמי 147.

 מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים),

 התשט״ו-1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני

, אני ממנה את  קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-11955

 הרשומות מטה לפקידות סעד לענין החוק האמור:

 חוה קלרמן, ת״ז 029394228 - פתח תקוה

 מרב בן אבי, ת״ז 029723335 - ירשלים

 יפעה קליין, ת״ז 028537454 - ירושלים

 אנה נזלין, ת״ז 303982946 - תל אביב

 רונית שורץ, ת״ז 54260146 - קרית אונו

 נארימאן דיביני, ת״ז 025794116 - מועצה מקומית ריינה

 חנה זקהיים, ת״ז 015714736 - ירושלים

 קרן כהן צמח, ת״ז 025733940 - אשדוד

 זהבה מזרחי, ת״ז 029519550 - ירושלים

 דורית כהן לוי, ת״ז 022618169 - חולון

 מייסי מטר, ת״ז 029826534 - מועצה מקומית יפיע

 יעל אור, ת״ז 058880626 - תל אביב

 הי בכסלו התשס״ז (26 בנובמבר 2006)

 (חמ 143—3)

 אהוד אולמרט

 ראש הממשלה ושר הרווחה

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 126.

 ת״ז 040667065, עובד משרד הפנים, לממונה ביקורת גבולות

 לענין החוק.

 אי בחשון התשס״ז (23 באוקטובר 2006)

 (חמ 284—3)

 רוני בר־און

 שר הפנים

 מינוי מפקחת

 לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק רישוי שירותי

 התעופה, התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), אני ממנה את יפה

 איסוביץ, ת״ז 027891498, מנהלת ענף (הדרכת טיס) ברשות

 התעופה האזרחית, למפקחת לענין החוק, כל עוד היא עובדת

 במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

 כ״א בחשון התשס״ז (12 בנובמבר 2006)

 (חמ 1365—3)

 שאול מופז

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 104.

 מינוי חברים בבית הדין המשמעתי לימאים

 לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 132 לחוק הספנות (ימאים),

, אני ממנה בזאת לחברי בית הדין המשמעתי  התשל״ג-11973

 לימאים את אברהם גרטי, ת״ז 003107182, כנציג בעלי כלי

 השיט במסגרת רשימה בי, ואת ישעיהו גרומן, ת״ז 1873363,

 כנציג הימאים במסגרת רשימה גי, לצורך כהונתם במותב בתיק

 ביה״ד מסי 2189/02 מ״י נ׳ דן נקדימון.

 כ״א בחשון התשס״ז (12 בנובמבר 2006)

 (חמ 1434—3)

 שאול מופז

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 329.

 מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים),

, אני מטיל על מירב בארי, הכלכלנית הראשית  התשי״ט-11959

 לרשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממונה על

 ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והענינים שבהם מנועה

 הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, לטפל לפי הסדר

 למניעת ניגוד ענינים שנערך בענינה.

 תקופת המינוי היא מהיום עד יום גי באדר התשס״ז (21

 בפברואר 2007).

 אי בכסלו התשס״ז (22 בנובמבר 2006)

 (חמ 1173—3)

 אליהו ישי

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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 אורה אלמשעלי", ת״ז 57410268 - המועצה האזורית קדומים

, ת״ז 56257041 - המועצה המקומית דיר אל אסד 2  יזיד כרייני3

, ת״ז 052160751 - המועצה המקומית מבשרת ציון 2  רבקה כהן4

,ת״ז14354658-המועצההמקומיתמבשרתציון 2  נילידטיאשוילי5

, ת״ז 537970985 - עכו 2  זיאד מחול6

2, ת״ז 023928567 - מעלות תרשיחא  עירית לזרוב7

2, ת״ז 22252878 - חיפה  אתי גדיז8

, ת״ז 51587764 - חיפה 2  רותי שורר9

, ת״ז 57312613 - חיפה 3  מאיר דסה0

, ת״ז 57959363 - חיפה 3  דורית בר דוד1

, ת״ז 050092089 - טירת הכרמל 3  שרה ליבנה2

 חי בחשון התשס״ז(30 באוקטובר 2006)

 (חמ 3-142)

 אהוד אולמרט

 ראש הממשלה ושר הרווחה

2 י״פ התשס״ג, עמי 3663. 2 

2 י״פ התשנ״א, עמי 3238. 3 

2 י״פ התשס״א, עמי 2969. 4 

2 י״פ התשנ״ט, עמי 4639. 5 

2 י״פ התש״ן, עמי 3085. 6 

 י2 י״פ התשס״ג, עמי 4116.

2 י״פ התשנ״ד, עמי 2834. 8 

2 י״פ התשס״א, עמי 264. 9 

3 י״פ התשנ״ב, עמי 1236. 0 

3 י״פ התשנ״ו, עמי 4827. 1 

3 י״פ התשמ״ו, עמי 2916. 2 

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985
 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985

 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,

 מתפרסם בזה מבחן לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד

 הבריאות (להלן - המשרד) בקופות חולים כמפורט להלן:

 תמיכה בקופות חולים המחסנות מבוטחים קשישים נגד מחלת

 השפעת ודלקת ריאות

 1. תקנה תקציבית מסי: 24200323

 2 . במבחן זה -

 ״קופת חולים״ - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,

 התשנ״ד-21994 (להלן - חוק ביטוח בריאות);

 ״מבוטח קשיש״ - מבוטח מגיל 65 ומעלה.

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.

 2 ס״ח התשנ״ד, עמי 156.

 ביטול מינוי פקידי סעד

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),

, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לפקידי  התש״ך-11960

 סעד לענין החוק האמור:

, ת״ז 30090237 - ירושלים  אירית הופמן2

 בנימינה בינר3, ת״ז 5262493 - ירושלים

 אילנית קובליו4, ת״ז 28848018 - אשדוד

 אפרת ברום5, ת״ז 53336681 - המועצה האזורית מטה בנימין

, ת״ז 69319770 - קרית מלאכי  אמיליה אלמעלם6

 רבקה בירנבוים איתן7, ת״ז 27411354 - אשדוד

, ת״ז 13831037 - המועצה המקומית ביתר עילית  אלקה מירסקי8

, ת״ז 31949563 - אשדוד  לימור פורת9

, ת״ז 56694409 - ירושלים 1  אהרון רוני פישר0

1, ת״ז 29001567 - ירושלים  ציפורה קרן קליסקר1

, ת״ז 24451700 - ירושלים 1  עתליה שונרי2

, ת״ז 24175820 - ירושלים 1  גאולה חליוא3

1, ת״ז 24169120 - ירושלים  יוסף חן4

, ת״ז 12702304 - ירושלים 1  נעמי רוזן מורואה5

1, ת״ז 9207689 - ירושלים  ורדית זיק6

, ת״ז 532572 - ירושלים 1  יהודית יפה7

, ת״ז 80740525 - ירושלים 1  כפאיה סלמן8

, ת״ז 23869803 - המועצה המקומית חריש-קציר 1  מיכל עגני9

 והמועצה האזורית מנשה

, ת״ז 25864604 - טמרה 2  נסאר מקבולה0

, ת״ז 2820463 - המועצה המקומית ירכא 2  חסן אבו ריש1

 ס״ח התש״ך, עמי 52.

 י״פ התשמ״ו, עמי 2915.

 י״פ התשנ״ב, עמי 3697.

 י״פ התשנ״ח, עמי 37.

 י״פ התשמ״ט, עמי 3484.

 י״פ התשס״ד, עמי 1904.

 י״פ התשס״ג, עמי 4.

 י״פ התשס״ב, עמי 1749.

 י״פ התשס״ד, עמי 2204.

 י״פ התשס״ב, עמי 1521.

 י״פ התשס״ב, עמי 1706.

 י״פ התש״ס, עמי 3065.

 י״פ התשס״ד, עמי 1904.

 י״פ התשס״ד, עמי 2204.

 י״פ התשס״ד, עמי 149.

 י״פ התשמ״ו, עמי 2915.

 י״פ התשמ״ט, עמי 2798 ועמי 4094.

 י״פ התשס״א, עמי 1086.

 י״פ התשס״ד, עמי 1999; התשס״ה, עמי 487.

 י״פ התשס״ב, עמי 2164.

 י״פ התש״ס, עמי 4360.
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 7. תחילה

 תחילתו של מבחן זה ביום כ״ג בתשרי התשס״ז(15 באוק

 טובר 2006).

 חי בכסלו התשס״ז (29 בנובמבר 2006)

 (חמ 1888—3)
 יעקב בן־יזרי

 שר הבריאות

 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בבתי חולים
 ציבוריים-כלליים במצוקה

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985
 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985
 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
 מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
 הבריאות לבתי חולים ציבוריים-כלליים במצוקה, כמפורט

 להלן:

 1. בית החולים יקבל סיוע מהמדינה אם יתקיימו בו התנאים

 האלה:

 א. בית חולים ציבורי כללי, שהוא היחיד באזורו לפי
 מפת האשפוז הלאומית של משרד הבריאות משנת
 1981, ושהוא תאגיד שכל פעילותו היא הפעלת בית

 חולים.

 ב. בית החולים אינו בית חולים ממשלתי ואינו בית

 חולים בבעלות קופת חולים.

 ג. בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו.

 ד. לפי קביעת רואה חשבון מטעם המדינה, שמונה לשם
 כך, בית החולים נמצא בגירעון תקציבי על סף חדלות
 פירעון המאיים על יכולתו להמשיך במתן שירותי
 אשפוז באופן תקין ולמלא את מטרותיו, בלא קיום
 תכנית התייעלות וסיוע ממשלתי לצמצום הגירעון

 הצבור.

 ה. בית החולים ביצע צעדי התייעלות מקדמיים שונים
 לצורך שיפור מצבו הכלכלי, לרבות הפחתת כוח אדם
 והקפאות שכר, באופן שבהתאם לקביעתו של רואה
 חשבון מלווה מטעם המדינה בכל תקופת ההסכם
 האמור בסעיף 2 או תקופת התמיכה, לפי המאוחר
 מביניהם, תקציבו השוטף מאוזן, בלא סיוע שוטף של

 המדינה בכל אחת משנות התמיכה.

 ו. בית החולים הציג למשרד הבריאות תכנית הכוללת
 צעדים שונים המאפשרים לו לפעול באיזון תקציבי

 שוטף שהוא בר-קיימא ומתקיים לאורך זמן.

 ז. בית החולים התחייב, כתנאי למתן התמיכה, לגייס,
 ממקורות חיצוניים, ולהעביר לקופת החוב שתנוהל
 לפי ההסכם האמור בסעיף 2 (להלן - קופת החוב),
 סכומים בהיקף שלא יפחת מסכום התמיכה שתיתן
 הממשלה. בכל נקודת זמן לא תעביר הממשלה
 לקופת החוב תמיכה בהיקף כספי אשר יביא לכך
 שסך התמיכה הכולל של המדינה בבית החולים
 עד לאותה שעה, על פי מבחנים אלו, יעלה על סך
 הסכומים שהעביר בית החולים ממקורות חיצוניים

 לקופת החוב עד לאותו מועד.

 3. רקע כללי:

 המשרד מבקש לקדם בריאות ורפואה מונעת במבוטחים

 קשישים באמצעות מתן חיסונים על ידי קופת חולים נגד

 מחלת השפעת ונגד פנוימוקוק (חידק הגורם לדלקת ריאות

 או זיהום מפושט) בלא השתתפות עצמית.

 4. הגופים הנתמכים

 קופות חולים.

 5. תנאי סף

 (א) קופת חולים תהיה זכאית לקבלת תמיכה בעבור מתן

 חיסונים נגד שפעת ונגד חיידק פנוימוקוק בתנאים

 האלה:

 (1) החיסון ניתן לאוכלוסיית המבוטחים הקשישים

 שאינם זכאים לפטור מהשתתפות עצמית,

 לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות; לענין תנאי

 זה, בעבור מבוטחים קשישים הזכאים להנחה

 בדמי ההשתתפות העצמית לפי סעיף 8 לחוק

 ביטוח בריאות, תינתן תמיכה בגובה יתרת דמי

 ההשתתפות העצמית;

 (2) החיסון ניתן בהתאם להוראות המקצועיות של

 חוזר מינהל רפואה מסי 18/2006 - מניעת שפעת

 חורף 2007-2006 (תיקון), ובחוזר מינהל רפואה

 מסי 62/2001 - חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים

 ובהוראות מעדכנות הנקבעות מזמן לזמן;

 (3) החיסון ניתן למבוטחים הקשישים ברמת כיסוי

 שלא תיפחת מ-60% בשפעת ו-45% בפנוימוקוק

 מכלל המבוטחים הקשישים השייכים לקופת

 החולים;

 (4) קופת חולים שלא תעמוד ביעד הכיסוי כאמור

 בפסקה (3), יופחת סכום התמיכה המוענק לה

 ב-10%;

 (5) קבלת התמיכה מותנית במתן דיווח פרטני

 למשרד מדי חודש על ההתקדמות בתכנית

 החיסונים בפועל.

 (ב) כספי התמיכה ישמשו את קופת החולים למתן

 החיסונים כאמור, בלא גביית דמי ההשתתפות

 העצמית, לאוכלוסיית המבוטחים הקשישים בלבד.

 (ג) המשרד רשאי לקבוע מדי שנה, על פי שיקול דעתו

 המקצועי, כי התמיכה תוענק בעבור חיסון אחד מבין

 השניים או בעבור שניהם יחד כאמור במבחן זה;

 הודעה בדבר קביעה כאמור תועבר לקופות החולים

 במועד שיאפשר להן היערכות מתאימה.

 6. חישוב ההקצבה

 (א) סך התמיכה יחולק בין קופות החולים יחסית לסכומי

 ההשתתפות העצמית שלא גבתה קופת החולים בעד

 החיסונים הנתמכים לפי מבחן זה.

 (ב) גובה התמיכה המוענק בעבור כל חיסון של מבוטח

 קשיש, לא יעלה על סכום ההשתתפות העצמית

 הנגבה בידי קופת החולים בעבור אותו חיסון בהתאם

 לתכנית הגביה המאושרת.

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.
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 הודעה על הסמכת רשמים לענין מורשה לנגישות
 מבנים, תשתיות וסביבה ולענין מורשה לנגישות שירות

 לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998

 אני מודיע כי בתוקף סמכותו של המנהל הכללי של משרד
 התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 19מא(ו) לחוק שוויון
, הוסמכו רשמים  זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-11998
 לענין מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה לאנשים
 עם מוגבלות ולענין מורשים לנגישות השירות לאנשים עם

 מוגבלות, כלהלן:

 (1) לימור ניסן, ת״ז 022094262, הוסמכה ביום י״א באלול
 התשס״ו (4 בספטמבר 2006) לרשמת לענין מורשה לנגישות

 מבנים תשתיות וסביבה להנדסאים;

 (2) אלי בן בסט, ת״ז 30046825, הוסמך ביום כ״ב באלול
 התשס״ה (26 בספטמבר 2005) לרשם לענין מורשה לנגישות

 השירות.

 כ״ב בחשון התשס״ז (12 בנובמבר 2006)

 (חמ 3036—3)

 גבריאל מימון

 המנהל הכללי של משרד

 התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשנ״ח, עמי 152.

 מינוי אב בית דין

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

- ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק הדיינים, התשט״
 11955, אני ממנה את הרב ישראל שחור, דיין בית הדין הרבני
 האזורי בחיפה, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי בחיפה,
 מיום י״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006) לתקופה של ארבע

 שנים.

 י״ז בחשון התשס״ז (8 בנובמבר 2006)

 (חמ 403—3)

 שלמה משה עמאר

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 נשיא בית הדין הרבני הגדול

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשס״ד, עמי 329.

 מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט״ו-11955
 ובהסכמת שר המשפטים, אני מאריך את מינויו של הרב ציון
 בוארון, אב בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה, בהסכמתו,
 לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, לתקופה של שישה
 חודשים נוספים, החל מיום יי בכסלו התשס״ז (1 בדצמבר

.(2006 

 ט״ו בחשון התשס״ז (6 בנובמבר 2006)

 (חמ 403—3)

 שלמה משה עמאר

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 נשיא בית הדין הרבני הגדול

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשס״ד, עמי 295.
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 2. התמיכה תינתן במסגרת תכנית, שתעוגן בהסכם, הכוללת,
 בין השאר, צמצום בכוח אדם והפחתה בהוצאות
 תפעוליות, לרבות הוצאות שכר וכן שינויים במבנה
 הנהלת בית החולים לפי הענין. ההסכם האמור יכלול את
 סכום התמיכה שתיתן הממשלה לבית החולים, בכפוף
 לתנאים שיפורטו באותו הסכם. היקף התמיכה ייקבע
 באופן שוויוני, בשים לב לתנאי התכנית שבהם חויב מוסד
 ציבור אחר שנתמך לפי מבחנים אלה ובהתחשב בהיקף

 התמיכה שניתנה לו, בשינויים המחויבים.

 3. סך כל תמיכת המשרד לא תעלה על מחצית החוב המוכר
 לטיפול של בית החולים. לענין זה, ״החוב המוכר לטיפול״ -
 התחייבות בית החולים לנושיו למעט מרכיבים חשבונאיים
 שאין בהם כדי להשפיע בטווח הקצר על מצבו הכלכלי
 של בית החולים, ובניכוי שווי נכסיו השוטפים של בית
 החולים והפחתת חלק מחובותיו של בית החולים לבעלי

 החוב.

 4. תחילתם של מבחנים אלה ביום אי בטבת התשס״ו
 (1 בינואר 2006).

 זי בכסלו התשס״ז (28 בנובמבר 2006)

 (חמ 1888—3)

 יעקב בן־יזרי

 שר הבריאות

 אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

, אני 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה

 אוצל את סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינרים,

, לשופט (דימי) ורדימוס זיילר, ת״ז 000176776.  התשנ״א-21991

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 (חמ 17—3)
 שלום שמחון

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 2 ס״ח התשנ״א, עמי 76; התשס״ג, עמי 223.

 הודעה בדבר בחירה וחדילה מכהונה של סגני ראש
 עיריית נצרת עילית

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975
, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת  (להלן - החוק), שהואצלה לי2
 מועצת עיריית נצרת עילית מיום זי בשבט התשס״ה (17 בינואר
, לכהונת סגן ראש העיריה לפי  2005), נבחר אלכסנדר גופמן3
 סעיף 15 לחוק; ובישיבת מליאת מועצת העיריה מיום וי באייר
 התשס״ו (4 במאי 2006), חדלה ליה שם טוב4, מכהונת סגן ראש

 העיריה לפי סעיף 25(1) לחוק.

 י״ד בחשון התשס״ז (5 בנובמבר 2006)

 (חמ 743—3)

 רם בלינקוב

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 2 י״פ התשל״ט, עמי 982.

 3 י״פ התשס״ד, עמי 460.

 4 י״פ התשס״ד, עמי 2815.
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 המקצוע השעה

 דיני ניירות ערך ואתיקה י״ט באייר התשס״ז 16.00

 מקצועית (7 במאי 2007)

 כ״ב באייר התשס״ז 16.00

 (10 במאי 2007)

 כ״ו באייר התשס״ז 16.00

 (14 במאי 2007)

 כ״ט באייר התשס״ז 16.00

 (17 במאי 2007)

 2. סטטיסטיקה ומימון

 3. חשבונאות

 4. כלכלה

 5. מקצועית אי (ניתוח ני״ע די בסיון התשס״ז 16.00

 ומכשירים פיננסיים)** (21 במאי 2007)

 6. מקצועית בי (ניהול זי בסיון התשס״ז 16.00

 תיקים)** (24 במאי 2007)

 ** הבחינות המקצועיות מיועדות רק למי שעבר את בחינות
 היסוד.

 הרשמה לבחינות:

- ההרשמה תבוצע על ידי שליחת טופסי הרשמה דרך אתר
 האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.isa.gov.il, לא
 יאוחר מיום כ״ח בניסן התשס״ז (16 באפריל 2007), מועד

 סגירת ההרשמה לבחינות הנ״ל.

- את הטפסים ניתן למצוא בכותרת ״טפסים״ (״טפסים
 למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא
 ייעוץ השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות״).

- יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה
 באמצעות כרטיס אשראי.

- נרשמים שפרטיהם רשומים ברשות ויש בידם הקוד
 האישי, יוכלו לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט יום

 לאחר שנרשמו.

- נרשמים חדשים לאחר ההרשמה הראשונית באתר
 האינטרנט (מילוי טופס 10 - טופס פרטים אישיים), יקבלו
 את הקוד האישי באמצעות כתובת האי-מייל שלהם ו/או

 הדואר, ואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

- זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה;
 נוסף על כך רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם
 באתר הרשות (נבחן שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת

 הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון).

- לא ניתן להירשם לבחינות באמצעות הפקסימילה.

- לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.

 ביטול הרשמה לבחינות:

- המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר אגרת
 הבחינה.

- אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד הבחינות הבא.
 על ההודעה להגיע למשרדי הרשות לא יאוחר משבוע

 ימים לפני מועד כל בחינה.

 מקום הבחינה: הגימנסיה העברית הרצליה, רחי זיבוטינסקי 106,
 תל אביב.

 לי בחשון התשס״ז (21 בנובמבר 2006)

 (חמ 2766—3)

 אביעזר דנון

 מזכיר רשות ניירות ערך

 הודעה על מינוי וביטול מינוי

 לפי חוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מבקר
 המדינה, התשי״ח-11958 [נוסח משולב], ובאישור הוועדה
 לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, מיניתי לענין הסעיף
 האמור את עורך דין שלמה גור, המנהל הכללי של משרד מבקר

 המדינה.

 מינויו של עורך דין מרדכי בס, המנהל הכללי של משרד
 מבקר המדינה, לשעבר - בטל.

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 (חמ 463—3)
 מיכה לינדנשטראוס

 מבקר המדינה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 הודעה על שביתה במערכת בתי המשפט ובלשכות
 ההוצאה לפועל

 לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה
 לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),

 התשמ״א-1981

 אני מודיע בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות בתי
 המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין
, כי  בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ״א-11981
 ביום לי בחשון התשס״ז (21 בנובמבר 2006) וביום אי בכסלו
 התשס״ז (22 בנובמבר 2006) התקיימה שביתה במזכירויות
 בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל בכל

 הארץ.

 בי בכסלו התשס״ז (23 בנובמבר 2006)

 משה גל, שופט
 מנהל בתי המשפט (בפועל)

 (חמ 1148—3)

 ק״ת התשמ״א, עמי 1430א.

 הודעה על בחינות

 לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
 ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות

 ואגרות), התשנ״ז-1997
 בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
 השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
, מודיעים  לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ״ז-11997
 בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות יסוד בתל אביב,

 במועדים כלהלן:

 המקצוע היום

 י״ט באייר התשס״ז

 (7 במאי 2007)
 1. אתיקה מקצועית*

 הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר

 אושר או יאושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות

 ערך. נבחן שניגש לבחינה באתיקה בלבד ולא יקבל פטור

 מדיני ניירות ערך או שהפטור שלו יתבטל לאחר כ״ב באייר

 התשס״ז (10 במאי 2007), יצטרך להיבחן שנית בדיני ניירות

 ערך ואתיקה מקצועית.

 ק״ת התשנ״ז, עמי 352.

 היום

 השעה

16.00 
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 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים

, אני מאשרת כי  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-11964

 בנינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה, או

 שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ״ט בטבת

 התשנ״ה (1 בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק

, עד יום י״ב בטבת התשנ״ט  התכנון והבניה, התשכ״ה-21965

 (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור

 התכנית כאמור המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע

 כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקות

 אור עקיבא 10526 11-4, 13, 16, 17,

,30 ,25 ,24 ,22 ,20 

37 ,33 ,32 

 חיפה, נווה דוד 10750 11, 34, 46, 55, 56

 דימונה 39513 10, 11

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי

 והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח

 לקהל.

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 (חמ 74—3)

 צביה אפרתי

 מנהלת אגף הפרוגרמות

 משרד הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 52; התשנ״ד, עמי 147; התשנ״ט,

 עמי 93; י״פ התשנ״ה, עמי 1646.

 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-11993
 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יולי 2006

 היה 8.40 אחוזים.

 בי בכסלו התשס״ז (23 בנובמבר 2006)

 (חמ 2468—3)

 דוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הודעה על רישום בקשה להארכת אישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-
 11988 (להלן - החוק), אני מודיעה כי נרשמה בקשה להארכת

 אישור הסדר כובל כדלקמן:

 הצדדים להסדר:

 שוברי בר יבוא מספוא אגודה שיתופית חקלאית בע״מ

 אמבר - מכון לתערובת - אגודה שיתופית חקלאית מרכזית
 בע״מ

 מילובר מכון מרכזי לתערובות בע״מ

 צמח - מכון לתערובת - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ

 הנכס או השירות נושא ההסדר:

 יבוא מספוא מספקים בחוץ לארץ.

 מהות הכבילה כמתואר בבקשה:

 תיאום יבוא והובלה ימית של מספוא מחוץ לארץ לישראל.

 בהתאם לסעיף 8(ב) לחוק אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל,
 איגוד עסקי וכן ארגון צרכני רשאים להגיש לבית הדין להגבלים
 עסקיים התנגדות מנומקת בכתב להסדר, בתוך שלושים ימים

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור בתיק הע-4956, במשרד
 רשות ההגבלים העסקיים, רחי כנפי נשרים 22, קומה גי,

 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ט בחשון התשס״ז (20 בנובמבר 2006)

 (חמ 680—3)

 רונית קן

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 128.

 צמצום הכרזה בדבר קיום מונופולין

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים,
, אני מכריזה בזה על צמצום ההכרזה הקיימת  התשמ״ח-11988
 של ״צנורות המזרח התיכון בע״מ״2 וקובעת כי זו לא תחול לגבי
 צינורות בקטרים 16-8 אינטש המשמשים בתשתיות מים וביוב,
 שבהם, על פי המידע שבפני, אין מתקיים בצנורות המזרח

 התיכון בע״מ האמור בסעיף 26(א) לחוק.

 תוקף צמצום ההכרזה - ממועד החלטתי זו.

 למען הסר ספק בלבד, מובהר בזה כי אין בצמצום ההכרזה
 כדי לשנות ממעמדה של צנורות המזרח התיכון בע״מ כבעלת
 מונופולין בכל יתרת הנכסים שבהם הוכרזה, ומן החיובים

 החלים עליה כבעלת מונופולין.

 החלטת צמצום ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק
 מונופולין 419, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחי כנפי

 נשרים 22, ירושלים.

 כ״ט בחשון התשס״ז (20 בנובמבר 2006)

 (חמ 1844—3)

 רונית קן

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 128.

 2 י״פ התשנ״א, עמי 2205.
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 תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,

, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום  התשל״ג-11973

, תתוקן כך שבבקשה מסי 3512/03 -  זכות מטפחים2

 (1) בשם המטפחים, אחרי ״פתחי עבד אלהאדי״, יבוא ״אהוד

 יונאי״;

 (2) בשם המוצע לזן, אחרי ״שני״ יבוא ״יונאי״.

 כ״ד בחשון התשס״ז (15 בנובמבר 2006)

 (חמ 235—3)

 מיכל סגן-כהן

 רשם זכות מטפחים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23; התשנ״ו, עמי 92.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 3562.

 תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,

, אני מודיעה כי בהודעה בדבר בקשות לרישום  התשל״ג-11973

, בבקשה מסי 3756/05, בשם המוצע לזן, במקום  זכות מטפחים2

 ״גטא״ יבוא ״ארט״.

 לי בחשון התשס״ז (21 בנובמבר 2006)

 (חמ 235—3)

 מיכל סגן-כהן

 רשם זכות מטפחים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23; התשנ״ו, עמי 92.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 3818 ועמי 3822.

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

 כלב ברצועה

 לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס״ג-2002

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק

, קבעתי שלא  להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס״ג-12002

 תחול החובה להחזיק כלב ברצועה באזורים שבתחומי עיריית

 תל־אביב-יפו המפורטים להלן:

 (1) גן דרויאנוב, רחי אליפלט פינת רחי המחוגה (שכונת

 פלורנטין) - בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 (2) גן מאיר, רחי קינג גיורגי 35 - בתחומי הגינה המגודרת

 המיועדת לכלבים;

 (3) חורשת ליסין, רחי ליסין 20;

 (4) רחי רמז פינת רחי ארלוזורוב - בתחומי הגינה המגודרת;

 (5) חורשת שטינמן, רחי שטינמן 11 (שכונת בבלי);

 (6) רחי רומנו פינת רחי מוסינזון (שכונת תל ברוך) - בתחומי

 הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 1 ס״ח התשס״ג, עמי 216.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-11993
 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוגוסט

 2006 היה 8.63 אחוזים.

 בי בכסלו התשס״ז (23 בנובמבר 2006)

 (חמ 2468—3)

 דוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

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

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

 11972, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר

 2006 היה כמפורט להלן:

 (1) המדד על בסיס ממוצע 2002 - 103.1 נקודות;

 (2) המדד על בסיס ממוצע 2000 - 110.1108 נקודות;

 (3) המדד על בסיס ממוצע 1998 - 117.1579 נקודות;

 (4) המדד על בסיס ממוצע 1987 - 448.4337 נקודות;

 (5) המדד על בסיס ממוצע 1985 - 795.9697 נקודות;

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 28,203,964.19 נקודות.

 כ״ט בחשון התשס״ז (20 בנובמבר 2006)

 (חמ 892—3)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

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

 עמי 201.

 הסמכה

 לפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ״ב-1981

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הטיס (הפעלת כלי

, אני מסמיך את יוסי שפיצר,  טיס וכללי טיסה), התשמ״ב-11981

 ת״ז 69187391, למנהל לענין תקנה 66(ג) לתקנות האמורות.

 תוקף ההסמכה כל עוד המוסמך עובד של רשות התעופה

 האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 (חמ 1299—3)

 אודי זהר

 מנהל רשות התעופה האזרחית

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 8.
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 התכנית למוסד בלבד; ג) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 בבנין שעל חלקה 146 בגוש 30157, וקביעת תוספת שטחים
 של 563.18 מ״ר; ד) קביעת בינוי לתוספת בניה בהתאם
 לנפסח הבינוי ולפי פירוט זה: במפלס 2.50— קביעת בינוי
 לתוספת שטח למחסנים, מטבח, חדר אוכל, שירותים
 וממ״ק; במפלס 0.00 קביעת בינוי לתוספת בניה להגדלת
 ממ״ק ולהרחבת חדרים קיימים; במפלס 3.10+ קביעת
 בינוי להרחבת חדרים בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם
 לקיים; במפלס 6.20+, 930+ קביעת בינוי להרחבת חדרים
 קיימים בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
 במפלס 12.40+ קביעת בינוי להשלמת קומת גג קיימת
 לספריה ולחדרי לימוד; ה) קביעת מספר הקומות המרבי
 ל—5 קומות מעל קומת מרתף; ו) קביעת קווי בנין מרביים
 חדשים לתוספת בניה על—קרקעית ותת—קרקעית; ז)
 קביעת הוראות להריסה; ח) קביעת הוראות בינוי ותנאים

 למתן היתר בניה; ט) קביעת הוראות לחניה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10121, תוספת שטחי בניה
 בעבור הרחבת יח״ד על ידי תוספת קומה, רחי מוסיוף 3,

 שכי הבוכרים״, שינוי לתכנית 3276.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי
 הבוכרים, רחי שלמה מוסיוף 3, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 633.100—633.150 לבין קואורדינטות רוחב 220.925—

 220.975; גוש 30085, חלקה 45 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים
 מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספת קומה (קומה גי) על בנין
 לשימור לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמתחתיה;
 ג) הגדלת שטחי בניה מרביים בחלקה וקביעתם
 ל-1,631 מ״ר מתוכם 1,471 מ״ר שטחים עיקריים; ד) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור; ה) הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ—3 קומות מעל קומת מקלט חלקית
 ל—4 קומות מעל קומת מקלט חלקית; ו) קביעת השימושים
 המותרים בשטח למגורים ולמסחר; ז) קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ח) קביעת הוראות

 בגין סגירת מרפסות להריסה.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10198, תוספות בניה לשם

 הרחבת בית כנסת קיים, גבעת שאול, רחי עמרם גאון 14״,

 שינוי לתכנית 1003.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גבעת
 שאול, רחי עמרם גאון 14, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 218.325—218.375 לבין קואורדינטות רוחב 633.075—
 633.125 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30151, חלקה 126

 במלואה.

 מטרת התכנית: א) התרת תוספות בניה לשם הרחבת
 בית כנסת הקיים בשטח; ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 2 לשטח למוסד; ג) קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת
 מרתף ובקומת קרקע, וקביעת בינוי לתוספת קומה עליונה
 לשם הרחבת בית כנסת קיים; ד) קביעת תוספת שטחי
 בניה בהיקף של 70 מ״ר שטחים עיקריים; ה) שינוי קווי
 הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו) קביעת מספר הקומות
 המרבי ל—2 קומות מעל קומת מרתף; ז) קביעת השימושים
 בשטח לבית כנסת הכולל עזרת נשים; ח) קביעת תנאים
 למתן היתר בניה; ט) קביעת הוראות בגין גדרות, מדרגות

 ושירותים להריסה.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10439, הריסת בנין קיים

 והקמת בנין חדש בן 3 קומות לשם יצירת יח״ד חדשה,

 ואדי גוז״, שינוי לתכנית 2591.

 (7) חורשת נהרדעא שברחי סוטין 22 - בתחומי הגינה המגודרת

 המיועדת לכלבים;

 (8) חוף הילטון;

 (9) רחי יחזקאל פינת רחי מלאכי - בתחומי הגינה המגודרת

 המיועדת לכלבים;

 (10) רחי ברנדט פינת רחי המרד (שכונת נווה צדק) - בתחומי

 הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

 (11) גני יהושע - בתחומי השטח המגודר המיועד לכלבים.

 טי בחשון התשס״ז (31 באוקטובר 2006)

 (חמ 3651—3)

 רון חולדאי

 ראש עיריית תל-אביב-יפו

ן והבניה, ו  הודעות לפי חוק התכנ

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

ז ירושלים  מחו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה: —

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 6672, קביעת בינוי לתוספת

 קומה עליונה לשם הוספת 2 יח״ד חדשות, ואדי אל גיוז״,

 שינוי לתכנית 2639.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ואדי

 אל גוז, רחי ואדי אל גיוז, השטח שבין קואורדינטות אורך

 222.500—222.550 לבין קואורדינטות רוחב 633.150—633.200;

 גוש 30518, חלקה 29 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור

 מגורים 2; ב) קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לבנין

 לשם תוספת יח״ד חדשות, הכל בהתאם לנספח הבינוי

 ולקיים בשטח, והגדלת מספר יח״ד מ—4 קיימים, לסך הכל

 6 יח״ד; ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;

 ד) הגדלת מספר הקומות המרבי מ—2 קומות ל—3 קומות;

 ה) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח מ—557.4 מ״ר

 וקביעתם ל—860.04 מ״ר (829.68 מ״ר שטח עיקרי); ו) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;

 ז) קביעת הוראות בגין ביצוע חניה פרטית; ח) קביעת

 הוראות בגין מבנים וגדר להריסה; ט) קביעת שטח עם זיקת

 הנאה לציבור (למדרכה) והוראות לביצועו ולתחזוקתו.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9570, שינוי ייעוד שטח משטח

 לאזור מגורים 2 לשטח למוסד, רחי פרבשטיין 30, קרית

 משה״, שינוי לתכניות 1508, 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי קרית

 משה, רחי פרבשטיין 30, השטח שבין קואורדינטות אורך

 632.650—632.725 לבין קואורדינטות רוחב 218.325—218.425;

 גוש 30157, חלקה 146 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח לאזור מגורים

 2 לשטח למוסד; ב) קביעת השימושים המותרים בתחום
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 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 10360, תוספת בניה לשם הרחבת דיור, פסגת

 זאב, רחי אברהם ליכטמן 3, 5״, שינוי לתכניות 3398, 3398ב,

 תרש״צ 5/53/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

 זאב, רחי אברהם דוד ליכטמן 3, 5, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 222.460—222.520 לבין קואורדינטות רוחב 636.435—

 636.675 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30614, חלקה

 ארעית 5 לפי תרש״צ 77.

 מטרת התכנית: א) הרחבת דיור על הגג ותוספת מעלית

 לבנין; ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים מיוחד;

 ג) קביעת בינוי לתוספות בניה על הגג לשם הרחבת יח״ד

 קיימות בקומה שמתחתיה; ד) קביעת בינוי לתוספת מעלית

 בחזית צפונית, בהתאם לנספח הבינוי; ה) קביעת תוספת שטחי

 בניה בהיקף של 229.30 מ״ר מהם 225 מ״ר שטחים עיקריים

 ו—4 מ״ר שטחי שירות; ו) הגדלת מספר הקומות המרביים

 מ—5 קומות ל—6 קומות כאשר 5 קומות מעל מפלס 0.00 וקומה

 אחת מתחת למפלס 0.00; ז) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין

 חדשים; ח) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ט) קביעת הוראות

 בגין מבנה להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 6290222—02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 6296811—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7463, תכנון מפורט לאיחוד

 וחלוקה מחדש — שכי בית חנינא״, שינוי לתכנית

 במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 בית חנינה, רחי בית חנינה החדשה, שטח ממערב לדרך

 רמאללה וקטעי דרכים ומעברים ללא מספר, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 221.500—221.700 לבין קואורדינטות

 רוחב 638.625—638.800; גוש 30605, ח״ח 106; גוש 30607,

 חלקות 32—34 במלואן, ח״ח 35, 36, 40, 41.

 מטרת התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה:

 1) מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 2 מיוחד

 ולדרך חדשה; 2) משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים 2

 מיוחד; 3) משטח לבנין ציבורי לאזור מגורים 2 מיוחד;

 4) מדרך מאושרת לשטח לבנין ציבורי; ב) קביעת הוראות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ואדי

 גוז, רחי כאלד אבן ואליד 38, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 222.100—222.150 לבין קואורדינטות רוחב 633.050—

 633.100 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30526, חלקה 39

 במלואה.

 מטרת התכנית: א) הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש

 בן 3 קומות מעל קומת מרתף לשם יצירת יח״ד אחת;

 ב) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד;

 ג) קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים בחלקה,

 וקביעת בינוי למבנה חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף,

 לשם יצירת יח״ד אחת בשטח החלקה, הכל בהתאם לנספח

 הבינוי; ד) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 296 מ״ר

 מהם 173 מ״ר שטחים עיקריים ו—123 מ״ר שטחי שירות;

 ה) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו) הגדלת

 מספר הקומות מ—2 קומות ל—3 קומות; ז) קביעת שלבי

 ביצוע למימוש התכנית; ח) קביעת הוראות בגין שטח דרך

 לתחום פנורמה לביטול; ט) קביעת תנאים למתן היתר בניה;

 י) קביעת הוראות בגין מבנה, גדרות ומדרגות להריסה.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11320, הרחבת חנות קיימת

 בקומה מסחרית, הרחבת דיור, פסגת זאב, רחי השישה

 עשר 3״, שינוי לתכנית 3335.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

 זאב, רחי השישה עשר 3, השטח שבין קואורדינטות אורך

 222.900—222.950 לבין קואורדינטות רוחב 637.200—637.275

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30661, חלקה 7 במלואה.

 מטרת התכנית: א) הרחבת חנות קיימת בחלק משטח של

 זיקת הנאה לציבור; ב) שינוי סעיף 13 מתכנית 3335 וביטול

 חלק ממעבר להולכי רגל בתחום מגרשי הבניה (ארקדה)

 וביטול של חלק מזיקת הנאה לציבור, והתרת שימוש

 בשטח זה לתוספת שטח למסחר; ג) קביעת בינוי בעבור

 תוספת שטח למסחר לשם הרחבת חנות קיימת; ד) קביעת

 תוספות שטחי בניה בהיקף של 17.61 מ״ר שטחים עיקריים;

 ה) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו) 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 6290222—02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 6296811—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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 לקיים בשטח; ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה

 כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם

 ל—282.53 מ״ר; ה) הגדלת מספר קומות מרבי במבנה 1

 מ—3 קומות ל—4 קומות, מהן קומה מובלעת בחלל גג

 הרעפים, ובמבנה 2 מ—2 קומות ל—3 קומות, מהן קומה

 מובלעת בחלל גג הרעפים; ו) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות

 בגין גגונים לפירוק; ח) קביעת מספר יחידות הדיור המרבי

 בחלקה ל-3 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5495, התשס״ו, עמי 1894.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9720, קביעת בינוי לתוספות

 בינוי: תוספת קומה לשם יצירת יח״ד חדשה, רחי באר שבע

 45, זכרון יוסף״, שינוי לתכניות 3836, 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי זכרון

 יוסף, רחי באר שבע 45, השטח שבין קואורדינטות אורך

 632.200—632.250 ובין קואורדינטות רוחב 219.925—220.025;

 גוש 30045, חלקה 193 במלואה.

 מטרת התכנית: א) קביעת שטחי הבניה המרביים

 לתוספת בבנין שעל חלקה מספר 193 בגוש 30045

 ל—50 מ״ר שטחים עיקריים; ב) קביעת בינוי לתוספות

 בניה בהתאם לנספח הבינוי ולפי פירוט זה: במפלס 8.70+

 קביעת בינוי לתוספת קומה למגורים מובלעת בחלל גג

 רעפים; ג) קביעת מספר יחידות הדיור לשתי יחידות;

 ד) הגדלת מספר הקומות משתי קומות וקומה בחלל גג

 רעפים לשלוש קומות וקומה בחלל גג הרעפים, כל זאת

 מעל לקומת מרתף; ה) קביעת קווי בנין מרביים חדשים

 לתוספת בניה על קרקעית; ו) קביעת הוראות בינוי ותנאים

 למתן היתר בניה; ז) קביעת השימושים המותרים בתחום

 התכנית למגורים בלבד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5507, התשס״ו, עמי 2297.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10361, תוספות בניה זהות

 ותוספת מחסנים ב—4 בנינים לשם הרחבת יח״ד, פסגת

 זאב״, שינוי לתכנית 3601.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת

 זאב מזרח, רחי חיים תורן 37, 39, 41, 43, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 223.200—223.275 לבין קואורדינטות

 רוחב 636.350—636.500 על פי רשת ישראל החדשה;

 גוש 30629, חלקות 76—79 במלואן; מגרש 1017 בהתאם

 לתכנית 3601.

 מטרת התכנית: א) תוספות בניה זהות ותוספת

 מחסנים בארבעת הבנינים לשם הרחבת יח״ד קיימות;

 ב) קביעת הבינויים האלה בבנינים מסי 37, 39, 41, 43:

 1) תוספת בניה בכל הקומות לכל אחד מהבנינים; הכל

 לשם הרחבת יח״ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי;

 ג) קביעת קווי בנין לבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי בניה

 בשטח וקביעתם ל—1,736 מ״ר מתוכם 1,528 מ״ר שטח

 עיקרי ו—208 מ״ר שטחי שירות בכל ארבעת מהבנינים;

 ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ו) קביעת תנאים

 למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות בגין סככות

 להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 31.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5523, התשס״ו, עמי 3042.

 לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם מסי 4 לאיחוד וחלוקה

 מחדש, שנקבע בתכנית במ/3458/א; ג) קביעת אחוזי הבניה

 המרביים, מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל

 אחד מהמגרשים המיועדים לבניה; ד) קביעת השימושים

 המותרים בשטחים לבניני ציבור שבתכנית; ה) קביעת

 הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח; ו) קביעת

 הוראות בגין מבנים להריסה; ז) קביעת הוראות בגין עצים

 לעקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 7.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5409, התשס״ה, עמי 3109.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7465, תכנון מפורט למתחם

 לאיחוד וחלוקה מחדש — שכי בית חנינא״, שינוי לתכניות

 3000/א, במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 חנינה, שטח ממזרח וממערב לכביש מסי 21, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 221.100—221.400 ובין קואורדינטות

 רוחב 638.400—638.900; גוש 30605, ח״ח 138; גוש 30607,

 חלקות 65, 84, 89, 125—127, 131, 140, 142, 148 במלואן,

 ח״ח 80, 83, 86, 90, 92, 96, 97, 138, 141, 143—146.

 מטרת התכנית: א) קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום

 מתחם מסי 6 לאיחוד וחלוקה מחדש, שנקבע בתכנית

 במ/3458/א; ב) שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי פירוט

 זה: 1) שינוי ייעוד משטח נוף פתוח לשטח לבנין ציבורי

 ולאזור מגורים 1 מיוחד; 2) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים

 5 מיוחד לאזור מגורים 1 מיוחד; 3) שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 5 מיוחד למעבר ציבורי להולכי רגל; 4) שינוי ייעוד

 שטח מאזור מגורים 1 מיוחד לדרך; 5) שינוי ייעוד שטח

 מדרך לאזור מגורים 1 מיוחד; 6) קביעת שטח לבנין ציבורי;

 ג) קביעת אחוזי הבניה המרביים, מספר הקומות המרבי

 וקווי הבנין המרביים בכל אחד מהאזורים המיועדים

 לבניה; ד) קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני

 ציבור; ה) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה

 בשטח; ו) קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים;

 ז) קביעת קטע מדרך מאושרת והתוויית מעברים ציבוריים

 להולכי רגל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5441, התשס״ה, עמי 4299.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9212, קביעת בינוי בעבור שני

 בנינים: הרחבת יח״ד, הגבהת גג רעפים, בית ישראל 39,

 ב—ישראל״, שינוי לתכנית במ/4383.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 ישראל, רחי בית ישראל 39, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 221.225—221.300 לבין קואורדינטות רוחב 633.175—

 633.225; גוש 30091, חלקה 28 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 4

 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה

 ל—2 המבנים הקיימים בשטח לפי פירוט זה: 1) תוספות

 בניה בקומות אי ובי בשני המבנים הקיימים לשם הרחבת

 יחידות דיור קיימות באותן הקומות; 2) תוספת קומה

 מובלעת בחלל גג הרעפים והתרת השימוש בה למגורים,

 בעבור הרחבת דיור ליח״ד קיימות בקומה שמתחתיה,

 בשני המבנים הקיימים; 3) הריסת מדרגות חיצוניות

 ובניית מדרגות חיצוניות חדשות המחברות בין שני

 המבנים; כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם
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ה פ י ז ח  מחו

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
 ״תכנית מסי חפ/690, אדמות חגי טאהר קרמאן ושותי, נוה
 שאנן״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1506, התש״ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, נווה שאנן.

 מטרת התכנית: חלוקת אדמות חגי טאהר קרמאן ושותי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רחי ביאליק 3,
 חיפה, טלי 8356807—04, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חדרה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חד/848/ט, שינוי הוראות

 בניה למבנה קיים״, שינוי לתכנית חד/848.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, שכי האוצר,

 רחי גולדנברג 4 — גוש 10035, ח״ח 487.

 מטרת התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה למבנה קיים ב-5%

 מ-60% ל-65% כמופיע בנספח הבינוי; ב) הגדלת תכסית קרקע

 ב-4% מ-30% ל-34%; ג) שינוי קו בנין צדי מ-4 מי ל-3.60 מי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

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

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100, טלי 6303113—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים זבולון וקרית טבעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 זבולון והועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון מופקדת

 ״תכנית מפורטת מסי טב/ד/239/זב/ד/205, שיפור גאומטרי—

 בטיחותי בדרך מסי 75 מצומת העמקים עד טבעון״, שינוי

 לתכניות משח/28, טב/34.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10840, תוספות בניה לשם
 הרחבת יח״ד קיימות, פסגת זאב, רחי שוורצבורד 25״,

 שינוי לתרשצ/5/53/7, 4543.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי פסגת
 זאב, רחי שלום שוורצברד 25, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 223.350—223.425 לבין קואורדינטות רוחב 637.150—
 637.200 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30650, חלקה 89

 במלואה; מגרש 3 בהתאם לתכנית 4543.

 מטרת התכנית: א) תוספות בניה בבנין לשם הרחבת יח״ד
 קיימת בהתאם לקיים בשטח; ב) קביעת תוספת שטח
 שירות של 19 מ״ר בחזית מערבית של החלקה במפלס 0.00
 הכל לשם הרחבת יח״ד קיימת; ג) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5563, התשס״ו, עמי 4549.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי 6290222—02, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 6296811—02, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מטה יהודה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
 מי/777/ז, שינוי שטח ציבורי לטובת מעבר תשתיות על ידי
/  שינוי מיקום מגרש, מושב אורה״, שינוי לתכניות מי/200, מי

 במ/777.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אורה, רחי
 אורה, השטח שבין קואורדינטות אורך 629.525—629.575
 ובין קואורדינטות אורך 214.725—214.800 על פי רשת ישראל

 החדשה; מגרש 257.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד ממגורים 1 לדרך ולשטח
 ציבורי פתוח, ושינוי ייעוד משטח ליער בתחום משבצת
 המושב למגורים 1; ב) שינוי מיקום מגרש קיים והזזתו דרומה;

 ג) הרחבת דרך קיימת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טלי 6290222—02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טלי 9900888—02.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז בחשון התשס״ז (7 בנובמבר 2006)

 רות יוסף

 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
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 מטרת התכנית: א) התוויית מערכת דרכים עירונית ראשית

 לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי מגורים

 לדרך; ב) קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.

 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עירון, ערערה 30025, טלי 6351789 —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 שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ש/539, אחוזת פנורמה״, שינוי לתכניות ש/175 וש/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה-כרכור,

 על גבעה מצד מזרח לכביש פרדס חנה-חדרה (כביש מסי 650)

- גוש 10109 חלקות 163, 165 במלואן, ח״ח 166,145.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח למוסד, לשטח

 גן אירועים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5314, התשס״ד, עמי 3402.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי פלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שומרון, זכרון יעקב 30950, טלי 04-6305522, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ח בחשון התשס״ז (9 בנובמבר 2006)

 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 הר/5/485/ג, קביעת הוראות בדבר חלוקת החלקה למגרשים,

 גודל מגרש מינימלי, זכויות בניה, בינוי, גובה״, שינוי לתכניות

 הר/5/485, הר/מק/160/ת/8/ב, הר/1002.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון, צומת

 אלרואי כביש 75/7514, דרך 75 בקטע שמדרום לקיבוץ שער

 העמקים ועד לפאתי טבעון — גוש 10479, ח״ח 197; גוש 10590,

 ח״ח 46; גוש 11390, ח״ח 4, 23; גוש 12194, ח״ח 2, 3, 7—11,

 15—17; גוש 12292, ח״ח 3, 4, 7, 9, 11, 16,13, 17.

 מטרת התכנית: א) שיפורים גאומטריים בטיחותיים בדרך

 מסי 75, על ידי: הסדרת צומת אלרואי, שיפור תוואי אופקי

 מרדיוס 50.00 מי לרדיוס 180.00 מי, אזור ק״מ 35.8, שיפור

 התוויה והסדרת רדיוס אחיד מול קיבוץ שער העמקים, הסדרת

 צומת לקיבוץ שער העמקים, כולל חציה לרכב חקלאי; ב) ייעוד

 שטחים לדרך; ג) ביטול קטע כביש קיים וייעודו לשטח לפיתוח

 וטיפול נופי.

 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי 8633448—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה זבולון, כפר המכבי 30030, טלי 8478113—04, ולמשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, קרית טבעון

 36100, טלי 9539249—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 עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 עירון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ענ/731/ב, התוויית מערכת דרכים

 ראשית בכפר קרע חלק ב״, שינוי לתכניות ג/400,

 ג/569/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קרע — גוש

 12127, ח״ח 60, 62, 67; גוש 12128, ח״ח 11, 15, 16, 38—45,

 75—89; גוש 12129, ח״ח 17—20.

 מטרת התכנית: א) התוויית מערכת דרכים עירונית ראשית

 לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי מגורים

 לדרך; ב) קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ענ/731/ג, התוויית מערכת דרכים

 ראשית בכפר קרע חלק ג״, שינוי לתכניות ג/400,

 ג/569/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קרע — גוש

 12129, ח״ח 10—13, 21, 26—35; גוש 12130, ח״ח 25— 27, 42;

 גוש 12132, ח״ח 40, 42, 53—55, 57, 62; גוש 12156, ח״ח 55,
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין—מכבים—

 רעות, השטח נמצא בצומת שדי יצחק רבין ורחי נחל נעמן מגי

 ח—1 — גוש 5812, חלקה 20 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח ומשטח לתכנון בעתיד למסחר לייעודים: שטח

 למסחר, ושטח לחניה למסחר עם זכות מעבר לציבור;

 ב) קביעת הוראות בינוי וזכויות בניה; ג) קביעת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5542, התשס״ו, עמי 3819.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מודיעין—מכבים—רעות, רחי דם המכבים 1, מודיעין—מכבים—

 רעות, טלי 9726045—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי רצ/56/22/1, איחוד וחלוקה בין שצ״פ, שב״צ ומגורים

 בי ללא שינוי בשטח של כל ייעוד קרקע״, שינוי לתכניות

 רצ/1/1/ג, רצ/22/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,

 הרחובות: החצב, נחמיה, זרובבל, שדי יעקב — גוש 4242, חלקה

 228 במלואה; גוש 4246, חלקות 136, 137, 151, 154 במלואן.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד שטח בניה ציבורית

 לאזור מגורים בי, לשטח ציבורי פתוח ודרך חדשה;

 ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לשטח ציבורי פתוח ולדרך

 חדשה; ג) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך חדשה;

 ד) החלפת ייעודים בלא שינוי בשטח הייעוד משטח בניה

 ציבורית למגורים בי (חלקה 228 בגוש 4242), סך הכל 4 יח״ד

 לדונם; ומשטח בניה ציבורית לשטח ציבורי פתוח (מגרש 154/4

 בגוש 4246); ה) ביטול דרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5490, התשס״ו, עמי 1595.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון 75264,

 טלי 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 רח/38/1250/ב״, איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, שינוי

 מגורים מיוחד למעורב מסחר ומוסד, הרחבת רחובות קיימים״,

 שינוי לתכניות רח/1250, רח/2/172/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רחי

 הגלעד 5 — גוש 6444, חלקה 84 במלואה; מגרש 7 בהתאם

 לתכנית הר/5/485

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים כפרי לאזור

 מגורים אי; ב) קביעת הוראות בדבר חלוקת החלקה למגרשים

 בהסכמת הבעלים; ג) קביעת הוראות בדבר גודל מגרש

 מינימלי, זכויות הבניה המותרות, ומספר יח״ד לכל מגרש,

 סך הכל עד 4 יח״ד; ד) קביעת הוראות בדבר בינוי, טיפוסי בתים,

 גובה מבנים ומספר קומות; ה) שינוי הוראות בדבר קווי בנין;

 ו) שינוי הוראות בדבר קווי בנין לבריכות שחיה; ז) קביעת אזור

 ציבורי פתוח (שצ״פ); ח) קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה

 לרכב ולהולכי רגל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5414, התשס״ה, עמי 3346.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הוד השרון, רחי בני ברית 7, הוד השרון 45105, טלי7759666—

 09, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי כס/15/1/לה, שכונת קפלן, שינוי ייעוד משצ״פ ומדרך,

 למגורים בי, לשצ״פ ולדרכים״, שינוי לתכניות כס/1/1, כס/

 15/1, כס/15/1/טו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, שכי קפלן,

 הרחובות בת יפתח, נעמי, רות — גוש 7593, חלקות 31, 96, 98

 במלואן, ח״ח 90, 97.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,

 בחלק משטח התכנית; ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח

 לאזור מגורים בי (5 יח״ד) ולדרכים; ג) שינוי ייעוד מדרך

 (רחי נעמי) לשטח ציבורי פתוח ואזור מגורים בי; ד) קביעת

 הוראות לאזורים השונים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5391, התשס״ה, עמי 2410.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כפר סבא, רחי ויצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 7649175—09,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מודיעין—מכבים—רעות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי מד/10/6, פירוט ייעוד שטח בעתיד למסחר, לשטח

 למסחר, קביעת הוראות בדבר שטח למסחר״, שינוי לתכניות

 מד/1/6, מד/מק/7/6.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5475, התשס״ו, עמי 1065.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רעננה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רע/339/1/ב,

 המרת שטחים עיקריים מתחת לקרקע לשטחי שירות, הוספת:

 שטח עיקרי (משרדים) ושירות בקומה אי״, שינוי לתכנית רע/

 339/1/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, פינת הרחובות

 אחוזה, מכבי, הגליל והנגב — גוש 6580, חלקות 258, 493, 494

 במלואן.

 מטרת התכנית: א) המרת 115 מ״ר שטחים עיקריים מתחת

 לקרקע לשטחי שירות; ב) הוספת 765 מ״ר שטח עיקרי (משרדים)

 בקומה אי; ג) הוספת 307 מ״ר שטחי שירות בקומה אי; ד) קביעת

 זכויות והוראות בינוי.

 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 המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—08.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רעננה, רחי השוק 6, רעננה 43604, טלי 7610516 — 09.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי רע/2005/יב, תוספת שטחי בניה עיקריים, קביעת בינוי

 מחייב״, שינוי לתכנית רע/במ/2005.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רחי הפעמונים

 פינת רחי הפרחים — גוש 7651, חלקה 591 במלואה.

 מטרת התכנית: א) הגדלת זכויות בניה ב-138 מ״ר שטח

 עיקרי סך הכל בעבור כל יחידות הדיור בבנין; ב) קביעת בינוי

 מחייב.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5526, התשס״ו, עמי 3156.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי הרשנזון 2

 פינת רחי טשרניחובסקי — גוש 3701, חלקות 175, 176 במלואן.

 מטרת התכנית: א) הרחבת רחובות קיימים; ב) קביעת

 הוראה בדבר איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים; ג) שינוי

 ייעוד מגרש מאזור מגורים גי מיוחד, כמפורט בטבלת מצב

 קיים, לאזור מעורב מסחר ומוסד, כמפורט בטבלת מצב מוצע,

 שבסעיף 20 להלן; ד) קביעת זכויות והוראות 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/400/א/22, תוספת

 לשטח העיקרי לדירה העליונה״, שינוי לתכניות רח/400,

 רח/400/א, רח/2000/י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי הבעש״ט

 11 — גוש 3704, חלקה 332 במלואה.

 מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי + תוספת לחדר יציאה

 לגג בקומה חמישית, סך הכל תוספת של 20 מ״ר. שאר

 הוראות וזכויות הבניה בהתאם לתכניות התקפות החלות

 על החלקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5471, התשס״ו, עמי 927.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/41/1250/ג, שפע און,

 ממגורים בי לאזור מעורב, שצ״פ ושפ״פ, קביעת שטחים

 פתוחים ומקורים״, שינוי לתכניות רח/170, רח/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, מתחם

 שפע און — גוש 3697, חלקות 111—115, 117, 118, 144, 145

 במלואן, ח״ח 4; גבולות התכנית: מצפון — חלקה 264 עם

 תחנת דלק וחלקות 116, 224—226, ממזרח — רחי הרצל,

 ממערב — רחי יחזקאל, מדרום — רחי משה מזרחי.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור

 מעורב, שניתן לכלול בו: מגורים, אכסון מיוחד, דיור

 לסטודנטים, דיור מוגן, משרדים, שירותים עסקים, תרבות

 ובידור, שירותים אישיים, מסחר, שירותי ציבור, מבני

 ציבור ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטח פרטי

 פתוח; ב) קביעת שטחים פתוחים ומקורים לרווחת הציבור;

 ג) קביעת זכויות בניה מרביות למגורים (250 יח״ד), למסחר

 ולמשרדים; ד) קביעת הוראות להכנת תכנית בדבר איחוד

 וחלוקה מחדש של מתחם לאיחוד וחלוקה בשטח התכנית

 ללא הסכמת הבעלים.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טלי 8981556 — 09, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קסם מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ק/3442, הסדרת
 נגישות למגרשים על ידי שינוי חלק משצ״פ ושביל לדרך

 משולבת וחלק משביל לביטול״, שינוי לתכנית ק/1/3000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם, שכי

 מערבית — גוש 8864, חלקות 2, 8, 9, 68 במלואן.

 מטרת התכנית: קביעת הסדרי נגישות למגרשים על ידי:

 א) שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח ושבילים לדרך
 משולבת; ב) ביטול חלק משביל והפיכתו לאזור מגורים בי;

 ג) קביעת הוראות וזכויות 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 המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—
 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קסם, כפר קאסם 49940, טלי 9370492—03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 שוקי אמרני

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ן ז הצפו  מחו

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טבריה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/15112, מתחם

 — יער צבי״, שינוי לתכניות ג/במ/37, ג/287, ג/5502.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15038,
 ח״ח 1, 7, 8; גוש 15062, ח״ח 23, 25.

 מטרת התכנית: א) הקמת שכונת מגורים בת 168 יח״ד;
 ב) בניית מבנה ציבור לרווחת התושבים; ג) הרחבת דרכים
 קיימות ותכנון דרכים חדשות; ד) הקמת גינת משחקים
 שכונתית; ה) הקלה בקו בנין מתמ״א 3 מציר דך מסי 77 מ־100

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה, רחי השוק 6, רעננה 43604, טלי 7610516—09, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מצפה אפק מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ממ/3162, שינוי ייעוד
 קרקע מאזור מגורים בי לאזור מיתקנים טכניים, התאמת שטחי
 בניה מותרים למשרדים המיועדים למיתקנים״, שינוי לתכניות

 ממ/853, ממ/950.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל,

 רחי יהודה הלוי — גוש 6189, חלקה 586 במלואה.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים בי
 לאזור מיתקנים טכניים; ב) התאמת שטחי הבניה המותרים

 לשימוש המיועדים לתפעול וניהול מיתקנים טכניים 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה

 49277, טלי 9302051—03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מסי עח/7/58״, שינוי לתכניות עח/200, עח/6/58, עח/147,

 משמ/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר השרון — גוש

 8358, חלקה 39 במלואה, ח״ח 40, 45; ח״ח ישנות 3, 10—13, 24.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
 לאזור תעשיה ומלאכה בשטח שהיה בחלקו אזור תעשיה
 בעבר; ב) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח פרטי
 פתוח כדי ליצור פס הפרדה בין אזור התעשיה לבין
 המושב השכן; ג) התוויית דרכים — כניסה נפרדת לאזור
 התעשיה, כלומר לא יחד עם הכניסה הראשית לקיבוץ;
 ד) איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ד) קביעת הוראות

 והגבלות בניה בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.1.2004 ובילקוט הפרסומים 5273, התשס״ד, עמי 1918.
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 מטרת התכנית: אזור 1: א) שינוי ייעודי הקרקע

 משטח המיועד למבנה מסחרי, לאזור מגורים אי + שצ״פ;

 ב) הקצאת שטח לדרך לצורך כניסה למגרשים 395, 396;

 ג) קביעת הוראות בינוי למבני מגורים; אזור 2: א) שינוי ייעוד

 משטח למבני ציבור לאזור מגורים אי; ב) קביעת הוראות בינוי

 למבני מגורים; אזור 3: א) שינוי ייעוד משטח מבני ציבור, מבני

 מסחר ושצ״פ לאזור מגורים בי; ב) קביעת הוראות בינוי למבני

 המגורים; ג) שינוי ייעוד מגורים אי לשצ״פ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5461, התשס״ו, עמי 575.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כרמיאל, כרמיאל, טלי 9085671—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/15446, תכנון שכונת מגורים — מוקביי — נצרת״, שינוי

 לתכניות ג/10701, ג/11810.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16582,

 חלקות 12, 13 במלואן, ח״ח 14, 15, 18—20, 47, 48.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים

 אי; ב) הקצאת שטחים לבניני ציבור; ג) התוויית דרכים; ד)

 קביעת הנחיות סביבתיות; ה) קביעת הוראות בניה — מרווחי

 בניה, גובה בנינים; ו) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי;

 ז) איחוד וחלוקה של חלקות 12, 13.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5485, התשס״ו, עמי 1392.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טלי 6459200—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

/  והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי גנ

 15538, שינוי בהוראות וזכויות בניה״, שינוי לתכניות ג/9000,

 ג/8126, ג/11810.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16510,

 ח״ח 54, 55; גוש 16511, ח״ח 42, 71, 74.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ושימושים

 למתן לגיטימציה לבנין קיים והצרה נקודתית של הדרך

 על ידי: א) שינוי ייעוד מאזור בניה רגיל לאזור בניה מיוחד;

 ב) הגדלת אחוזי בניה, תכסית וצפיפות; ג) שינוי בקווי בנין;

 ד) שינוי בשימושים המותרים; ה) שינוי ייעוד מדרך לאזור

 בניה רגיל.

 ל־65 מי; ו) שינוי ייעוד משמורת טבע, דרך שצ״פ ושמורת טבע

 למגורים, למבנה, לציבור ולדרכים; ז) קביעת תכליות לכל ייעוד;

 ח) קביעת זכויות ומגבלות בניה; ט) הנחיות לבינוי ועיצוב;

 י) תנאים לרישום והיתר; יא) שלבי ביצוע.

 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, טבריה,

 טלי 6739526—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 טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/11254, שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור אכסון גי

 (מלונאות) מרכז ספורט, מרכזי״, שינוי לתכניות 583/46/?1

 ג/287, אישור לפי תמא/8, תמא/13/כנרת, תמא/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15346,

 חלקות 9, 10, 12—15, 18, 19, 21, 23, 26—29, 31—35, 135 — 149,

,259 ,258 ,255—253 ,249 ,247—242 ,215 ,204—199 ,190—154 

,281 ,280 ,278 ,276 ,274 ,272 ,270 ,269 ,267 ,265 ,264 ,262 ,261 

 283, 284, 286, 287, 290, 292, 293, 295, 312—314, 316 במלואן,

 ח״ח 195, 205, 206, 315.

 מטרת התכנית: א) הקמת אזור אכסון אי לפי תמ״א 13;

 ב) קביעת הוראות בניה; ג) קביעת התכליות המותרות לייעודי

 הקרקע; ד) ביטול חלוקה קיימת, איחוד וחלוקה מחדש של

 השטחים לפי הבעלויות על הקרקע, ללא הסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2177.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, טבריה, טלי 6739526—04, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/15051, גבעת מכוש — כרמיאל תוספת מגורים״, שינוי

 לתכניות ג/במ/123, ג/11053, ג/4979.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל, רחי גבעת

 מכוש — גוש 18947, חלקות 32, 116, 153—157, 159, 160, 195—197

 במלואן, ח״ח 186,162,161,158,78,77,31—194,188; גוש 18948,

 ח״ח 149; גוש 18991, ח״ח 102; גוש 18993, ח״ח 6—13,8.
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ידי(תבנית בינוי במזרח כולל  שלב א׳ - אזור זמין לפיתוח מי

 הפארק); שלב ב׳ - ביצוע השלב יחל לאחר ניצול של ב־70%

 מיח״ד המצויות בשלב א׳ ויכלול את שאר אזורי המגורים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5369, התשס״ה, עמ׳ 1709.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טל׳ 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עבו, רח׳ ויצמן 35, עבו, טל׳ 04-9956118, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 גבעות אלונים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ ג/15647, שינוי

 מערבת דרבים, שינוי ייעוד משטח מבני ציבור ושצ״פ לאזורי

 מגורים א, ב - מנדא״, שינוי לתבניות ג/7735, גא/מק/85/02.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בפר מנדא - גוש

 17572, חלקות 40, 50-47, 67, 72-69, 89-86, 137 במלואן, ח״ח

.139 ,120 ,119 ,94 ,73 ,68 ,66 ,65 ,52 ,51 

 מטרת התבנית: א) הסדרת מערבת דרבים והגדרת

 תחום חדש לאיחוד וחלוקה; ב) שינוי ייעוד משטח ומסחר

 לדרך ומדרך מאושרת לאזור מגורים ומסחר; ג) שינוי ייעוד

 משביל להולבי רגל ושצ״פ לדרך משולבת; ד) קביעת הוראות

 למתחמים לאיחוד וחלוקה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתבנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טל׳

.04-9502017 

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 הגליל המזרחי מופקדות תבניות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ג/13800, שינוי ייעוד מחקלאי

 למגורים בגוש 17215״, שינוי לתבנית ג/5835.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: שבלי אום אל גנם

- גוש 17215, ח״ח 68, 77, 81-79, 84.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 12.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5511, התשס״ו, עמי 2403.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טלי 6459200—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נצרת עילית מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/16103״, שינוי

 לתכנית ג/במ/40.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת עילית — גוש

 16548, ח״ח 11.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה במגרש מסי 16.

 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית, נצרת עילית,

 טלי 6478828—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 עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/14506, שכונת מגורים — אגרוף״, שינוי לתכניות

 ג/9972, ג/10725, ג/5038.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו — גוש 18019,

 חלקות 9, 12, 13, 23, 24, 26 במלואן, ח״ח 3, 6, 10, 14, 15, 21, 22,

 25; גוש 18050, ח״ח 11; גוש 18051, ח״ח 7, 33, 38; גוש 18056,

 חלקה 3 במלואה, ח״ח 2, 45; גוש 18103, חלקה 233 במלואה,

 ח״ח 226, 232.

 מטרת התכנית: א) קביעת מסגרת להקמת שכונת מגורים

 בת כ־621 יח״ד על ידי ייעוד שטחים לשימושי קרקע וקביעת

 זכויות בניה לאזורי מגורים, לחזית מסחרית, לבניני ציבור

 ולשטחים פתוחים; ב) יצירת תנאים להקמה ושיווק מיידיים

 של שכונות חדשות, בעיקר של צמודי קרקע (עד 5 יח״ד לדונם

 נטו), אך גם בניה רוויה הנשענת על הפארק; ג) קביעת עקרונות

 בינוי ועיצוב; ד) שיקום האקוודוקט, תעלת אל—באשה, כציר

 אורבני ירוק מרכזי העובר בפארק העירוני; ה) ייעוד שטח

 להרחבה עתידית של בית הספר אורט; ו) הקצאת יחידות דיור

 נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה:
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 ג/14439, מגרשים 182, 183, 184, אליפלט״, שינוי לתכנית

 ג/10059.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליפלט — גוש 13553,

 ח״ח 2.

 מטרת התכנית: התאמת זכויות הבניה במגרש לזכויות

 הבניה בנחלה על ידי: א) שינוי ייעוד משטח מגורים שלב בי

 וגי לשטח מגורים שלב אי ושטח ציבורי פתוח; ב) שינוי ייעוד

 משטח חקלאי לשטח מגורים שלב אי; ג) קביעת הוראות למתן

 היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמי 2574.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מיתאר

 מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישורה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על אישור ״תכנית

 מיתאר מקומית שפורסמה בעיתונים ביום 31.10.2005 ובילקוט

 הפרסומים 5468, התשס״ו, עמי 743, וכי בהתאם לסעיף 117

 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, נמסרת הודעה בדבר

 אישור ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14148, הרחבת היישוב

 כחל״, שינוי לתכנית ג/4292.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כחל — גוש 13592,

 ח״ח 3, 6, 7, 9; גוש 13593, ח״ח 6, 8, 11, 13.

 מטרת התכנית: א) הרחבת היישוב ב־14 יחידות דיור;

 ב) תכנון מחדש של השכונה המזרחית והשכונה הדרומית של

 היישוב; ג) הרחבה ותכנון מחדש של היישוב על ידי שינוי

 ייעוד קרקע; ד) קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע;

 ה) קביעת הוראות למתן היתרי בניה; ו) קביעת הנחיות בינוי

 ועיצוב אדריכלי; ז) קביעת הנחיות לפיתוח נופי; ח) קביעת

 הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5395, התשס״ה, עמי 2574.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מטרת התכנית: א) ייעוד שטח חקלאי למגורים בקיבולת
 82 יח״ד; ב) ייעוד קרקע לבניני ציבור ושטחים ציבוריים
 פתוחים; ג) התוויית דרך גישה לחלקות השונות;
 ד) שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, לבניני

 ציבור ולשצ״פים.

 התכנית פורסמה להפקדה בילקוט הפרסומים 5369
 התשס״ה, עמי 1711, ובעיתונות ביום 7.1.2005, והודעה
 בדבר דחייתה פורסמה בילקוט הפרסומים 5495, התשס״ו,

 עמי 1905.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15810, מתן לגיטימציה לבית קיים

 — דבוריה״, שינוי לתכניות ג/5248, ג/7884.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה — גוש 16971,

 ח״ח 16, 17, 21; גוש 16974, ח״ח 11, 12, 28, 45.

 מטרת התכנית: א) הרחבת שטח למגורים למתן לגיטימציה
 לבית קיים; ב) שינוי מאזור חקלאי למגורים אי ודרך;

 ג) קביעת הוראות וזכויות 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור,

 טלי 6772333—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15093, שינוי

 ייעוד נקודתי משטח מגורים בי ושב״צ לשטח מגורים אי, ירכא״,

 שינוי לתכניות ג/3699, ג/7506.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא — גוש 18898,

 ח״ח 36.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח מגורים בי

 ושב״צ למגורים אי ושב״צ.

 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טלי 9912621—
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 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 יזרעאלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14463, פיצול נחלה בעין העמק״,

 שינוי לתכניות ג/7078, ג/2731.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין העמק — גוש

 11742, ח״ח 1.

 מטרת התכנית: א) פיצול נחלה על ידי שינוי ייעוד מאזור

 מגורים בי — יצירת שני מגרשים לבניית יח״ד אחת בכל

 מגרש בתנאים של אזור מגורים אי, ויצירת דרך גישה

 למגרשים המוצעים; ב) הגדלת זכויות בניה, סך הכל

 קיבולת יח״ד בתכנית לא תעלה על 6 יחידות דיור (ללא

 תוספת לקיבולת המאושרת); ג) יצירת אזור מגורים אי

 לבניית 2 יח״ד — אחת בכל מגרש; ד) הקטנת אזור מגורים

 בי; ה) קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע;

 ו) קביעת הוראות בניה; ז) הגדלת זכויות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/15739, שינוי ייעוד שטח מגורים

 אי לשטח מגורים לבעלי מקצוע — מושב היוגב״, שינוי

 לתכנית ג/12140.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: היוגב — גוש 11466,

 ח״ח 100; גוש 11486, ח״ח 19.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מגורים אי לשטח

 מגורים לבעלי מקצוע ותושבים, על ידי פיצול נחלה;

 ב) קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע

 בתכנית מש״צ 8 ותכנית ג/12140; ג) קביעת הוראות בניה,

 שטח מבנים, גובהם, מרווחי בניה, צפיפות; ד) קביעת

 הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120,

 טלי 6520038—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 יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/14379, היוגב — בונפידה, חקלאי מיוחד״, שינוי לתכניות

 מש״צ 8, ג/12140, ג/62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: היוגב — גוש 11469,

 חלקה 39 במלואה.

 מרחבי תכנון מקומיים הגליל העליון ואצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 ג/12986, הרחבת גן לאומי חצור״, בכפיפות לתכניות ג/6900,

 ג/753, ואישור לפי תמ״מ/2, תמ״מ/31, תמ״א/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן לאומי חצור הנמצא

 ממערב לקיבוץ איילת השחר בסמוך לכביש 90: התכנית נמצאת

 ברצף ממערב לגן הלאומי חצור, וממזרח לקטע כביש 90 עוקף

 חצור המאושרת — גוש 13815, ח״ח 1—3, 7, 9, 21; גוש 14414,

 ח״ח 17, 18, 32—35, 38, 48, 51; גוש 14416, חלקות 5—8 במלואן,

 ח״ח 9, 16,13—18; גוש 14418, ח״ח 6—9, 14, 18, 25,23—27.

 מטרת התכנית: א) קביעת שטח להכרזת הגן הלאומי

 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי

 הנצחה; ב) שימור ערכי הטבע והמורשת שבתחום התכנית;

 ג) הרחבת הגן הלאומי חצור בתחום אתר העתיקות המוכרז

 תל חצור; ד) שינוי ייעוד קרקע חקלאית לגן לאומי; ה) קביעת

 התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5284, התשס״ד, עמי 2397.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית,

 טלי 6800077—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי 14076, הרחבת קיבוץ יסעור״, שינוי לתכניות ג/4059,

 ג/2253, ג/4723, ג/10497.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יסעור — גוש 18510,
 ח״ח 135; גוש 18512, חלקות 5, 6, 14, 18, 21—26, 28 במלואן;
 גוש 18513, ח״ח 18, 20, 23; גוש 18515, חלקות 1, 4, 18—20

 במלואן, ח״ח 9, 17, 22; גוש 18516, חלקה 11 במלואה.

 מטרת התכנית: א) הקמת שכונת מגורים חדשה בת 118
 יח״ד; ב) ייעוד שטחים לתעסוקה, לשטחי ציבור ולמרכז אזרחי;
 ג) חלוקת אזור מגורים אי למתחמי תכנון ומתן הוראות לחלוקה
 עתידית למגרשי בניה; ד) התוויית מערכת דרכים והתקשרות

 למערכת הדרכים הקיימת; ה) איחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5441, התשס״ה, עמי 4312.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17511 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי 9879621—04,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 870 ילקוט הפרסומים 5604, כ״א בכסלו התשס״ז, 12.12.2006



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמי 3328.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/15116, שינוי מיקום דרך גישה

 למקלט, רמת ישי״, שינוי לתכנית ג/8156.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי — גוש

 11184, ח״ח 40; גוש 12355, חלקה 68 במלואה, ח״ח 51, 52.

 מטרת התכנית: א) ביטול שביל הולכי רגל בחלקה מסי 40;

 ב) יצירת שביל גישה למקלט בחלקה מסי 39 ישנה (חלקה

 חדשה 68); ג) שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל למגורים אי;

 ד) שינוי ייעוד ממגורים א1 לדרך הולכי רגל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5507, התשס״ו, עמי 2309.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15378, שינוי בהוראות וזכויות

 בניה, בסמת טבעון״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון — גוש

 10474, ח״ח 15.

 מטרת התכנית: א) שינוי בהוראות וזכויות בניה; ב) שינוי

 בקווי בנין; ג) הגדלת מספר קומות מ־2 קומות ל־3 קומות

 לבנין; ד) הגדלת אחוזי בניה; ה) הגדלת מספר יחידות

 דיור מ־2 יח״ד ל־3 יח״ד; ו) קביעת הסדרי תנועה ומקומות

 חניה כנדרש בתקנון.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5524, התשס״ו, עמי 2599.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,
 טלי 6468585—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 ג/14802, שינוי ייעוד למגורים לחקלאיים ולשטח חקלאי

 מיוחד, יערה״, שינוי לתכנית ג/2680.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יערה — גוש 18330,

 ח״ח 8—10, 12, 20, 23, 25.

 מטרת התכנית: א) הסדרת מצבן של חמש נחלות קיימות

 ביישוב; ב) שינוי ייעוד קרקע משטח לבניני ציבור לאזור מגורים

 לחקלאיים ודרך, ומשטח ספורט לשטח חקלאי מיוחד; ג) קביעת

 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע; ד) קביעת הוראות בניה;

 ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו) קביעת הנחיות

 סביבתיות; ז) קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5490, התשס״ו, עמי 1602.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 9979659—

 04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מטרת התכנית: שיפוץ, הרחבה והתאמה של מבני משק

 קיימים לתעשיה חקלאית, מפעל לייצור ושיווק מיץ פרי

 תרכיזים, פירות קפואים ונקטרים טבעיים על ידי: א) שינוי

 ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לתעשיה חקלאית

 מפעל לייצור מיצים למיניהם; ב) שינוי ייעוד שטח מגורים

 בנחלה אי ושטח חקלאי לדרך שדה וחיבורה לדרך סטטוטורית;

 ג) קביעת התכליות המותרות בתחום תכנית זו; ד) קביעת

 הוראות בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים; ה) קביעת הנחיות

 בינוי ועיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5471, התשס״ו, עמי 934.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טלי 6520038—04, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 ג/14231 הגדלת זכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה, קווי

 בנין ותכסית במרכז סכנין״, שינוי לתכניות ג/9169, ג/668.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סחינין — גוש 19317,

 חלקה 51 במלואה, ח״ח 52, 95.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמה; ב) הגדלת

 תכסית ל-64% במקום 42%; ג) הגדלת סך כל אחוזי הבניה

 ל־200% במקום 150%; ד) שינוי קווי הבנין; ה) שינוי גודל מגרש

 מינימלי ל־367 מ״ר במקום 400 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5511, התשס״ו, עמי 2406.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, סחינין, טלי 6746740—04, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/14102, התוויית דרך גישה — יפיע״,

 שינוי לתכניות ג/9607, ג/6082.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע — גוש 16878,

 ח״ח 3, 6, 81; גוש 16882, ח״ח 43, 44, 58.

 מטרת התכנית: א) התוויית דרך מסי 82 לפי תכנית מאושרת

 ג/6082 ולפי חלוקה מאושרת; ב) שינוי ייעוד ממגורים

 לדרך גישה מסי 82 לפי חלוקה מאושרת; ג) קביעת הנחיות

 סביבתיות.
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 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי ג/14046, בית עלמין כאוכב — השלמת הוראות בינוי״,

 שינוי לתכנית ג/7867.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאוכב אבו

 אל־היגיא — גוש 17679, ח״ח 7—10; גוש 17682, חלקה 6

 במלואה, ח״ח 1, 2, 7, 57; גוש 17694, ח״ח 1, 10—12, 15, 16, 21,

.27—25 ,22 

 מטרת התכנית: א) השלמת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

 להוראות תמ״א 19; ב) הגדרת זכויות בניה; ג) הקלה מתמ״א 3

 בקו בנין מדרך אזורית מסי 784: 40 מי במקום 80 מי מציר הדרך

 בתחום שטח המיועד לבית עלמין; ד) קביעת הנחיות בינוי

 ופיתוח; ה) קביעת זכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו, עמי 236.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 משגב, ד״נ משגב, טלי 9990102—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006)

 הרצל גדז

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

ז הדרום  מחו

 מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 מסי 253/02/11״, חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד

 לצורכי ניסוי (פיילוט)״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הסביבה החופית

 בתחום הים התיכון מול חופי אשדוד.

 תחום תכנית המיתאר (קואורדינטות):

 מערב מזרח—¥ דרום צפון

156030 646527 

155486 644654 

158833 643066 

159917 644706 

159918 644839 

 עוגני הפיילוט:

 מערב מזרח — ¥ דרום צפון

157455 644887 

157925 644716 

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15657, שינוי

 ייעוד ממגורים בי למגורים ומסחר ושינוי קווי בנין, תרשיחא״,

 שינוי לתכנית ג/5549.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות—תרשיחא

 — שטח בנוי; מגרש 22א.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד הקרקע המוגדרת כמגורים

 בי לשטח למגורים ומסחר; ב) שינוי קו בנין מ־3 מי ל־2 מי בכל

 הכיוונים; ג) הגדרת זכויות והוראות בניה למתן היתר בניה

 בתחום התכנית.

 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 המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רחי האורנים 1,

 מעלות—תרשיחא, טלי 9978030—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 מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 גנ/15215, הגדלת אחוזי בניה והקטנת קו בנין, תרשיחא״, שינוי

 לתכנית ג/3019.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות—תרשיחא,

 שטח בנוי (מגרש 46).

 מטרת התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה מ־100% ל־150%;

 ב) כיסוי קרקע והקטנת קווי בנין; ג) שינוי קווי בנין בהתאם

 לקונטור של המבנה הקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.11.2005 ובילקוט הפרסומים 5453, התשס״ו, עמי 276.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה נפתלי, רחי האורנים 1, מעלות—תרשיחא,

 טלי 9978030—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 58/119/03/5, בית יונה, שכונה וי,

 באר שבע״, שינוי לתכנית 5/119/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי וי,

 בין הרחובות יעקב דורי, יהודה הלוי ומרדכי מקלף —

 גוש 38061, ח״ח 11; גוש 38062, ח״ח 8.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לשינויים בשטח

 לבניני ציבור על ידי: א) הגדלת מספר הקומות המרבי

 מ־4 קומות ל־6 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת וכן

 2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת; ב) הגדלת

 קיבולת הבניה המרבית מ־160% ל־150% בניה לשטחים

 עיקריים ו־50% בניה לשטחי שירות; ג) קביעת הנחיות

 לעיצוב אדריכלי; ד) הסדרת רוחב דרכים מסי 2202—

 יעקב דורי, ג6— מרדכי מקלף.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5546, התשס״ו, עמי 3971.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 12/212/03/5, תוספת שפ״פ לקבוצת

 מגרשים, שכונת נווה מנחם, באר שבע״, שינוי לתכנית

 5/במ/83.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נווה

 מנחם, רחי אברהם טיכו 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,

 24, 26, 28, 30, 32 — גוש כתף באר שבע 9, ח״ח 10.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח

 פרטי פתוח ללא שינוי בזכויות בניה במגרשים הסמוכים

 הקיימים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5289, התשס״ד, עמי 2562.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 6463807—08, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מפורטת מסי 306/03/28, אזור תעסוקה ביר הדאגי — שלב אי,

 שפורסמה בעיתונים ביום 1.9.2006 ובילקוט הפרסומים 5573,

 התשס״ו, עמי 4880, וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה—1965, מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אבו בסמה ״תכנית מפורטת מסי 306/03/28״, פירוט לתכנית

 103/02/28 (58/101/02/20)״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב בדואי חדש

 ביר הדאגי — גוש 100325/1, ח״ח 3; נ״צ מרכזי 173400/547800.

 מטרת התכנית: א) קביעת שטח לחקלאות ימית בים

 התיכון מול חופי אשדוד; ב) קביעת הוראות לתכנית מיתארית;

 ג) קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בשטח התכנית

 ובענינים המפורטים בתכנית זו; ד) קביעת הנחיות מפורטות

ש מ ש ת  להקמת חווה לגידול דגים ב־2 מערכות כלובים, ש

 כפיילוט; ה) קביעת ייעוד הקרקע בשטח התכנית לתכליות

 ולשימושים המותרים האלה: 1) גידול דגים בים הפתוח; 2)

 הקמת מיתקני עזר מעל ומתחת לפני הים לצורכי סעיף אי;

 ו) קביעת הוראות, הנחיות והגבלות מפורטות לשימושים

 המותרים; ז) קביעת השלבים וההתניות לביצוע התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום

 23.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5553, התשס״ו, עמי 4224.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100, טלי

 6263791—08, וכן במשרדי משרדי הועדה המקומית—מחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

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

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 91/115/03/5,

 בית משפחת מליץ״, שינוי לתכנית 47/115/03/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, נאות לון,

 רחי קיסריה 24 — גוש 38322, חלקה 22 במלואה, ח״ח 73.

 מטרת התכנית: א) שינוי חלק מקו הבנין המערבי מ־3

 מי ל־0 מי, לאורך 9.6 מי; ב) קביעת קו בנין למצללה (פרגולה)

 בפינה הצפון־מזרחית של המגרש; ג) הגדלת זכויות בניה

 למטרות עיקריות מ־40% ל־50%, לצורך סגירת קומת עמודים

 שלא נכללה באחוזי בניה, ותוספת בניה בצדו המערבי של

 המגרש; ד) הגדלת זכויות בניה לסככת רכב מ־15 מי ל־17 מי,

 בגלל א־סימטריה של המגרש; ה) קביעת תכסית מרבית של

 42% במגרש; ו) קביעת תנאים למתן היתרי 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 המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר

 שבע, טלי 6463807—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 מרחב תבנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 6/296/03/17, שוק עירוני - רהט״, שינוי לתבנית 3/296/03/17.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: רהט, מרבז אזרחי

- גוש 100225/5, ח״ח 2.

 מטרת התבנית: א) הגדלת זבויות בניה וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה, שיאפשרו הקמת שוק דובנים פתוח, המקורה

 קירוי קל; ב) איחוד וחלוקת מגרשים בהסבמת בעלים; ג) קביעת

 תנאים למתן היתרי בניה; ד) שינויים בהסדרי חניה.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5500, התשס״ו, עמ׳ 2075.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 08-6263791, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 רהט, רהט, טל׳ 08-9914874, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 שמעונים מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳ 1/370/03/7, שינוי

 ייעוד במגרש 200, שבונה 7״, שינוי לתבנית 370/03/7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל שבע, שב׳ 7 - גוש

 100057, בהסדר; גוש שומה ארעי - 29; מגרש 200.

 מטרת התבנית: הקמת שטח לאזור מגורים א׳ בשבונה

 7 לפי פירוט זה: א) שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור (מגרש

 מס׳ 200) לאזור מגורים א׳ (מגרש מס׳ 169); ב) קביעת שטחי

 הבניה המרביים במגרש ל־802 מ״ר מתובם 720 מ״ר המהווים

 שטחים עיקריים; ג) קביעת 4 יח״ד במגרש; ד) קביעת התבליות

 והשימושים; ה) קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריבלי;

 ו) קביעת שלבי ביצוע התבנית.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 08-6263791. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מטרת התבנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת שלב א׳

 של אזור תעסוקה ליישוב קבע בדואי חדש ביר הדאג׳, על ידי

 שינויים בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסבמת

 בעלים, וקביעת הנחיות, זבויות ומגבלות בניה בדלקמן:

 א) פירוט השימושים בייעודי הקרקע של תבנית המיתאר:

 למלאבה ותעשיה קלה, לתחנת דלק, לחניה ציבורית, למגרש

 ציבורי למיתקנים לוגיסטיים של הרשות המקומית, לתחנת

 מעבר לסילוק פסולת יבשה, לשטח ציבורי פתוח ולדרבים;

 ב) חלוקת שטח התבנית למגרשים וקביעת שימושים ותבליות

 מפורטים, שטחי בניה מרביים, מספר קומות מרבי, תבסית שטח

 מרבית וקווי בנין; ג) קביעת עקרונות מנחים לעיצוב הבנינים,

 לפיתוח השטח, לשמירת איבות הסביבה ולמערבות דרבים

 חניה ותשתית הנדסית; ד) קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 08-6263791. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה אבו בסמה, שד׳ זלמן שז״ר 21, באר

 שבע 84100, טל׳ 08-6655543.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 23/117/03/8, פיצול 29 מגרשים ומשקי עזר - מושב באר

 טוביה״, שינוי לתבניות 117/03/8, 14/117/03/8, 11/117/03/8,

 10/117/03/8, 7/117/03/8/א, 9/117/03/8.

 השטחים הבלולים בתבנית 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;

 גוש 324 - 100, 104; גוש 325 - 119; גוש 326 - 137-133, 141¬

.162-157 ,151-148 ,145 

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת יחידת דיור ב־28 מגרשים

 במושב באר טוביה על ידי: א) הגדלת זבויות הבניה; ב) קביעת

 התבליות והשימושים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5538, התשס״ו, עמ׳ 3583.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,

 טל׳ 08-6263791, ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה

 באר טוביה, באר טוביה, טל׳ 08-8503404, ובל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 א3 ואזור מגורים בנחלה), אזור מסחר ותעסוקה,
 שטחים לבניני ציבור, אזור מוסדות, אזור מלונאות
 ונופש, שטחים ציבוריים פתוחים, אזור ספורט ונופש,
 דרך גישה ליישוב ודרכים פנימיות ואזור נוף פתוח;
 ב) שינוי ייעוד שטח מקרקע חקלאית לשטח ליישוב כפרי,
 שינוי ייעוד שטח משטח ליישוב כפרי לקרקע חקלאית,
 שינוי ייעוד מדרך חדשה לקרקע חקלאית ומקרקע
 חקלאית לדרך חדשה; ג) הקצאת מגרשים לייעודי הקרקע
 השונים וקביעת הוראות ומגבלות בניה לרבות זכויות
 בניה, והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ד) איחוד וחלוקת
 מגרשים בהסכמת הבעלים להקמת יישוב כפרי/קהילתי

 הכולל כ־350 יחידות דיור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 1.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5544, התשס״ו, עמי 3911.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טלי 6899696—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 1/267/03/7, שינוי בהנחיות בניה, מגורים אי, שכונות 3, 6 —

 תל שבע״, שינוי לתכניות 420/03/7, 267/03/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל שבע, שכי
 3 ו־6 — גוש 100059 לא מוסדר; גוש 100059/2 מוסדר,
 ח״ח 1; גוש 100397 מוסדר, חלקות 31—64, 75—79; גוש 39729,
 ח״ח 14; גוש ארעי 30, נחל גז, ח״ח 1, ללא רישום,

 ח״ח 13 ללא רישום.

 מטרת התכנית: קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה
 לפי פירוט זה: א) קביעת שטחי הבניה המרביים באזור
 מגורים אי ל־802 מ״ר מתוכם 720 מ״ר המהווים שטחים
 עיקריים; ב) קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים
 אי עם חזית מסחרית ל־680 מ״ר שטח עיקרי למגורים +
 70 מ״ר מסחר בקומת הקרקע + 82 מ״ר שטחי שירות;

 ג) קביעת מספר יחידות דיור מרבי באזור מגורים אי
 ובאזור מגורים אי עם חזית מסחרית ל־4 יחידות;

 ד) קביעת התנאים למתן היתרי בניה; ה) קביעת קווי הבנין
 במגרשים והנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו) קביעת שלבי

 ביצוע התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5559, התשס״ו, עמי 4453.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טלי 6899696—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר דחיית ״תכנית מפורטת מסי

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 תיקון הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 והארכת תקופת ההפקדה

 נמסרת בזה הודעה על תיקון הודעה על הפקדת ״תבנית

 מיתאר מקומית מסי 16/183/02/7״, שפורסמה בעיתונים ביום

 12.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5526, התשס״ו, עמי 3163, שבה

 במקום: גוש 100220/5, ח״ח 1, גוש בתף באר שבע 4, ח״ח 8,

 צריך להיות: גוש 100220/5, ח״ח 4 וגוש 100447, חלקות 70-57

 במלואן, ח״ח 76, 77, 79.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. לענין הקרקע האמורה

 שבגוש 100220/5, ח״ח 4, וגוש 100447, חלקות 70-57 במלואן,

 ח״ח 76, 77, 79, בל מעוניין בקרקע, בבנין, או בבל פרט תבנוני

 אחר בתחומי הקרקע האמורה, הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 30 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתבנון ולבניה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן

 הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמבת.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

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

 (1) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 12/172/02/7, תחנת שאיבה

 בתל שבע״, שינוי לתבניות 388/03/7, 1/172/02/7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: תל שבע, אזור ספורט

- גוש 39729, ח״ח 14.

 מטרת התבנית: א) שינוי ייעוד משטח ספורט (מגרש מסי

 4 חלק) לשטח למיתקן הנדסי (מגרש מסי 400) המיועד

 לתחנת שאיבת ביוב; ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח מיוחד (מגרש מסי 10) לדרך גישה למיתקן ההנדסי;

 ג) איחוד וחלוקת מגרשים; ד) קביעת הוראות לפיתוח

 השטח ותנאים למתן היתר בניה; ה) קביעת קווי בנין;

 ו) ביטול חלק מהחניות בדרך ברוחב 18 מי בדי לאפשר את

 דרך הגישה למיתקן ההנדסי; ז) קביעת שטחי בניה מרביים

 למיתקן ההנדסי ל-250 מ׳, מתובם 200 מ׳ המהווים שטחים

 עיקריים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2034.

 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 1/480/02/7, יישוב חלוצית 1

- במועצה אזורית אשבול״, שינוי לתבנית 480/02/7.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: המועצה האזורית

 אשבול, מדרום ליישובים בפתחת שלום, נ״צ מרבזי

 134625/561375 - גוש 39001, חלקה 1 במלואה.

 מטרת התבנית: א) יצירת מסגרת תבנונית להקמת

 יישוב בפרי/קהילתי הבולל 350 יחידות דיור וקביעת

 ייעודי הקרקע למגורים (אזור מגורים אי, אזור מגורים
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 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 המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה תמר, נוה זהר, טלי 6688841—08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ח בחשון התשס״ז(9 בנובמבר 2006)

 דוד (דודו) כהן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 דרך המלך 6 שירותים ותפעול (997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-244274-0)

 (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 15.1.2007, בשעה 10.00, במשרד עו״ד הרצוג, פוקס,
 נאמן ושות׳, בית אסיה, רח׳ ויצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אמיר בורשטיין, עו״ד, מפרק

 נ.ב.ט. שמיים נקיים בע״מ

 (ח״פ 51-194554-5)

 (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 17.1.2007, בשעה 15.00, במשרדי עו״ד דנציגר,
 קלגסבלד, רח׳ מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 ד״ר איל שנהב, מפרק

 גיי אס בידס בע״מ

 (ח״פ 51-342815-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 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 14.11.2006, התקבלה

 37/305/02/7, תחנת הדלק אלוני הנגב — על דרך 40״, שינוי
 לתכנית 305/02/7, ושהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
 בעיתונים ביום 2.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5318, התשס״ד,

 עמי 3551.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 100227/6, ח״ח 1;
 גבולות התכנית: בצפון — צומת להבים, במזרח — גבעות גורל,

 במערב — כביש 40, בדרום - הכניסה הצפונית לבאר שבע.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת
 תדלוק, שירותי רכב, אתר ביקור וחניה על ידי: א) חלוקת
 מגרשים בהסכמת הבעלים; ב) שינויים בייעודי קרקע;

 ג) קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טלי 6899696—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 1/225/03/6, גן לאומי תל צפית״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן לאומי תל צפית—
 גוש 34005, ח״ח 5—7, 22, 26; גוש 34006, חלקה 31 במלואה, ח״ח
 14, 29, 30, 32, 36, 40; גוש 34009, חלקה 29 במלואה, ח״ח 5—8,
 13, 30, 31, 34, 40, 45; גוש 34010, חלקה 2 במלואה, ח״ח 1, 5, 6,

.17 ,16 ,14 ,10 

 מטרת התכנית: א) ייעוד השטח לשמורת טבע וגן לאומי;
 ב) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי; ג) קביעת

 התכליות המותרות בגן לאומי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5330, התשס״ה, עמי 34.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, צומת מסמיה, טלי 8500705—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תמר מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 254/03/10/א, חברת ברום,

 ים המלח״, כפופה לתכנית 100/02/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סדום, ים המלח, שטח

 לפי זיכיון ים המלח, נ״צ מרכזי £235000, 5495000^[ — גוש

 39687, ח״ח 1; מגרשים 1—4.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה

 כימית על כל מרכיביה וקביעת הנחיות בניה כדלקמן: א) לא

 יחולו שינויים בייעודי הקרקע בתכנית; ב) איחוד וחלוקת

 מגרשים בהסכמת הבעלים; ג) תוספת זכויות בניה וקביעת

 הנחיות בניה להרחבת תעשיה.
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אלון פרידלנדר, רו״ח

 בא כוח החברה

 מ.פ שחף החזקות(2002)

 (ח״פ 51-322344-6)

 (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 21.11.2006, עם הצהרה על

 כושר פירעון, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את משה שחף, למפרק החברה.

 ענת שנער, עו״ד

 באת כוח החברה

 גרופית החזקות(1995) בע״מ

 (ח״פ 51-216117-5)

 (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 16.11.2006, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר רחלבסקי,

 ת״ז 09118829, מרח׳ הזית 6, כרמי יוסף, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יששכר רחלבסקי, מפרק

 ט.א. טים טכנולוגיה הנדסה ושיווק בע״מ

 (ח״פ 4- 51-306161)

 (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 5.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל זמירי, ת״ז 036260859,

 אצל עו״ד משה שורר, מרח׳ תובל 11, רמת גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 טל זמירי, מפרק

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאלה הלר,
 ת״ז 059262410, מרח׳ השיטה 1, ת״ד 1638, בית ינאי 40293,

 למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גבריאלה הלר, מפרקת

 אודין טכנולוגיות רפואיות בע״מ

 (ח״פ 51-219344-2)

 (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 14.11.2006, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורי נכט,
 ממשרד עו״ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות׳, רח׳ ויצמן 4, תל אביב,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אורי נכט, עו״ד, מפרק

 דורפיקס בע״מ

 (ח״פ 51-312398-4)

 (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 12.10.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח רונן משה,

 משד׳ הגעתון 30, נהריה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רונן משה, רו״ח, מפרק

 פרחים ופרפרים השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-289437-9)

 (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 29.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון ז׳יטניצקי, ת״ז

 051821882, מרח׳ יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.
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 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 ניר עופרי, ת״ז 28073195, מרח׳ למרחב 31, רמת השרון, למפרק

 החברה.

 ניר עופרי, מפרק

 דומניר יבוא ושווק נייר בע״מ

 (ח״פ 51-204168-2)

 (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 22.11.2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 מתתיהו בן ארי, ת״ז 3261849, מרח׳ זלמן שניאור 5, הרצליה,

 למפרק החברה.

 מתתיהו בן ארי, מפרק

 דנאבי - ייזום עסקים בע״מ

 (ח״פ 51-155043-6)

 (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 21.11.2006, עם הצהרת

 כושר פירעון, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את דני סידס, ת״ז 051211787, מרח׳ בורכוב 34, רעננה,

 למפרק החברה.

 כמו כן הוסמכה עו״ד דעה קומם-שטיין, מרח׳ מנחם בגין

 7, רמת גן, לדווח לרשם החברות על החלטת החברה להתפרק

 מרצון כאמור לעיל, על מינויו של המפרק למפרק החברה

 ופרסום החלטות האמורות ברשומות.
 דעה קומם-שטיין, עו״ד

 באת כוח החברה

 א.ג.ג.מ. בע״מ

 (ח״פ 51-259362-5)

 (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 20.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גמזו, ת״ז 009047572,

 מרח׳ הרצוג 119, אזור, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אריה גמזו, מפרק
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ר״ג 1987) בע״מ  גיטר הנדסת חשמל(

 (ח״פ 5- 51-117481)

 (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 7.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רותם שור, מרח׳ אבא

 הלל סילבר 7, רמת גן, למפרק החברה.

 רותם שור, עו״ד, מפרק

 נכסי רעיה

 (ח״פ 51-067685-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 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 14.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד נורית מזובר-רז, מרח׳

 החבצלת 9, ירושלים, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 נורית מזובר-רז, עו״ד, מפרקת

 לייבסייבר בע״מ

 (ח״פ 51-281316-3)

 (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 21.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עוז ניר (נאוי), ת״ז

 024687022, ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב

 67023, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עוז ניר(נאוי), עו״ד, מפרק

 יופיטר ניהול הון בע״מ

 (ח״פ 51-257967-3)

 (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

 878 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.11.2006, לאחר שכל



 מילמן צביעת מתכות בע״מ

 (ח״פ 51-090887-4)

 (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 10.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי גליצקי, מרח׳

 מבוא גרופית 14, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גדי גליצקי, עו״ד, מפרק

 יוניקול בע״מ

 (ח״פ 51-140068-1)

 (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 21.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתי הכהן, מרח׳

 היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איתי הכהן, עו״ד, מפרק

 סוטי קאר נתניה בע״מ

 (ח״פ 51-173548-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 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 17.9.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה לובוביץ, ת״ז

 055423727, רח׳ קוש 4, נתניה, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דליה לובוביץ, מפרקת

 מחצית מגרש 8 בתכנית 1750 בע״מ

 (ח״פ 51-287275-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 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 7.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל טוכמינץ ונויה

 דקר, אצל עו״ד טוכמינץ, רח׳ השופטים 42, תל אביב 64365,

 למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שמואל טוכמינץ נויה דקר

 מ פ ר ק י ם

 לוקסנבורג - ניהול תיקים וקרנות נאמנות(93) בע״מ

 (ח״פ 51-183645-4)

 (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 22.11.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר תירוש, מרח׳

 ברודצקי 19, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אמיר תירוש, עו״ד, מפרק

 ס.ר. המניה בנאמנות בע״מ

 (ח״פ 5- 51-235291)

 (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 21.11.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מירון, ת״ז

 007893423, מרח׳ לינקולן 19, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שלמה מירון, מפרק
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 בתל אביב, נתקבלה החלטה בדבר ביטול הליך הפירוק מרצון

 של החברה ובדבר מתן הודעה לרשם החברות ולרשומות על

 החזרה מהליך הפירוק.

 איתן מעוז, עו״ד

 בא כוח החברה

 אלי שחר בע״מ

 (ח״פ 51-305819-8)

 (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 29.8.2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 דניאל חסידוף, מרח׳ בזל 35, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דניאל חסידוף, מפרק

 ניולוק מערכות פיננסיות(995ו) בע״מ

 (ח״פ 51-212922-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 31.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳
 מנחם בגין 48 תל אביב; לקבלת פרטים בקשר לאסיפה: עו״ד

 משה ארנסט, טל׳ 03-6387871.

 על סדר היום: פירוק מרצון של החברה בלא צהרת כושר
 פירעון, ומינוי מפרק לחברה.

 אורי לוי, דירקטור

 כלל בו בע״מ

 (ח״פ 51-047935-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 31.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי כלל חברה
 לביטוח בע״מ, רח׳ מנחם בגין 48 תל אביב; לקבלת פרטים בקשר

 לאסיפה: עו״ד משה ארנסט, טל׳ 03-6387871.

 על סדר היום: פירוק מרצון של החברה בלא צהרת כושר
 פירעון, ומינוי מפרק לחברה.

 אורי לוי דני קהל

 דירקטורים

 תשר שירותים פיננסיים למערכות שכר ותקציבים
 בע״מ

 (ח״פ 1- 51-305851)

 (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 26.11.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי גרוס, ת״ז 050644335,

 משד׳ מנחם בגין 5, יהוד 56427, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 צבי גרוס, מפרק

 עמותת תקוה

 (ע״ר 58-016252-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של העמותה הנ״ל,

 שנתכנסה ביום 17.10.2006, הוחלט על פירוקה מרצון של

 העמותה ועל מינויו של אברהם וינברגר, פנימית ב׳, בית חולים

 בלינסון, פתח תקוה, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 אברהם וינברגר, מפרק

 קהילת הננו כאן

 (ע״ר 58-032966-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של העמותה

 הנ״ל, שנתכנסה ביום 22.11.2006, הוחלט על פירוקה מרצון

 של העמותה ועל מינויו של שני לוי, מרח׳ צה״ל 6, ת״ד 259,

 אשקלון, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש את תביעותיהם בתוך 21

 ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק הנ״ל.

 שני לוי, רו״ח, מפרק

 מעוז איתן - שרותים משפטיים בע״מ

 (ח״פ 328273-1- 51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על חזרה מהליך של פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית מיוחדת של בעלי

 המניות הרגילות בחברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 26.11.2006
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