
רשומות

הפרסומים ילקוט

הכנסת לממלא ראש כהונת יושב הארכת  הודעה על
2624 המדינה.................................................   נשיא של מקום

2624 נוער........................................................................   שופטי מינוי

2624   ... הממשלה חוק–יסוד: לפי סמכויות אצילת על הודעה

ומועדי שיעורה לארנונה, תוספת אישור בדבר הודעה
2624 תשלומה...............................................................................  

2624   ........ (עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי הרשאה

וקרן רכוש מס הכנסה, חוק פקודת מס לפי  הסמכות
מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק  פיצויים,
(סמכויות הפלילי הדין סדר וחוק  ורכישה)

2625   ........................................................... מעצרים) - אכיפה

2625 מעצר.................................................   מקום על הכרזה תיקון

שחרורים ולוועדות שחרורים לוועדות חברים  מינוי
2626   ........... ממאסר על–תנאי שחרור חוק לפי מיוחדות

על שמירה לשם סמכויות חוק לפי מאבטח  הסמכת
2626 ביטחון הציבור...................................................................  

2626   ........................................................ המחירים מפקח על מינוי

חוק לפי קבילות הציבור מינוי נציבת על  הודעה
2626 ממלכתי..................................................   בריאות ביטוח

וההגנה חוק הניקוז לפי הנחת תכניות על  הודעה
2627 שיטפונות..................................................................   מפני

2627 נוטריונים.....................   ועדת ישיבת מועד בדבר הודעה

הכספים עיריית נצרת לשנת תקציב רגיל של  תמצית
2627   ........................................................................................2007

לשנת תקוה פתח עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2628   ..................................................................... 2007 הכספים

הבחירות לראש הרשות  הודעה בדבר תוצאות
2628   .................................................... ציון מבשרת המקומית

מחוזית חלקית מיתאר תכנית הפקדת  הודעה בדבר
2629 למחוז הדרום......................................................................  

2629 לעבודה................................................   הדין בית רשם מינוי

2629 והצמדה..................   ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה

מפנקס סוכני מכס רישום סוכן מחיקת  הודעה על
2630 המכס.....................................................................................  

2630 זכויות החולה......   חוק לפי אתיקה ועדת מינוי הודעה על

2630   ............................... ציבוריים שיכונים אישור על הודעות

2631   ............ והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה

2631 השרון)....................   (הוד ארנונה ועדת מינוי על הודעה

2631   ..... המקרקעין חוק לפי לרישום ראשון בקשות על הודעות

2632   ..... והטלפיים הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזות

2634 ציבור...................   קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות

2640   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

2659 מוות............................................   הצהרות חוק לפי הודעות

2660 המשפט.........................   בית ידי חברה על לפירוק בקשה

2660   ............................................................... הודעות מאת הציבור

דפוס טעות תיקון

עמוד                              עמוד         

9 במאי 2007 5661 התשס"ז באייר  כ"א
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לממלא הכנסת ראש יושב כהונת הארכת על הודעה
המדינה נשיא של מקום
המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 22(ב) לסעיף בהתאם
לממלאת הכנסת ראש יושבת כהונת של הארכתה על מודיעה
של מקום לממלאת כהונתה מתום המדינה, נשיא של מקום
בינואר   25) התשס"ז בשבט ו' ביום שהחלה המדינה נשיא
נשיא  חוק–יסוד: לפי המדינה נשיא של כהונתו תום 2007)2 עד

המדינה.

(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'
 (3—1300 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.1570 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

נוער שופטי מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
ששמם אביב  בתל המחוזי  המשפט בית שופטי  על מטילה 
כהונתם תקופת לתום עד נוער  שופטי  לשמש להלן מפורט

ערכאה: באותה

27569466 ת"ז שבח, יהודית

55720254 קובי ורדי, ת"ז

50001676 ת"ז אמסטרדם, יהודית

(11 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ג
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

נוער שופט מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
של בפועל שופט ,59022491 ת"ז סובל, השופט משה על מטילה
י"ב יום עד שופט נוער המחוזי בירושלים, לשמש המשפט בית

(30 ביוני 2007). התשס"ז באייר

(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

סמכויות אצילת על הודעה
הממשלה חוק–יסוד: לפי

אני הממשלה1, לחוק–יסוד: 33(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
(אגרות היריה כלי לתקנות 3(ד) תקנה לפי סמכותי את אוצל

במשרד כלי יריה אגף לרישוי למנהל התשס"ו-22005, רישיון),
הפנים.

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
 (3—17 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר __________

.156 עמ' התשס"ו, 2  ק"ת

שיעורה אישור תוספת לארנונה, בדבר הודעה
ומועדי תשלומה

יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים חוק לפי
התשנ"ג-1992 התקציב),

הסדרים  11 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התשנ"ג- תקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק
שיעורה לארנונה, תוספת אישרתי האוצר, שר ובהסכמת ,11992
המועצה שהטילה ,2007 הכספים לשנת שילומה ומועדי

ורדים. כפר המקומית

תוספת בדבר הטלת שאישרתי מהחלטת המועצה, העתק
המועצה, במשרדי הופקד שילומה,  ומועדי  שיעורה ארנונה,

לעיין בה. אדם כל ושם יוכל

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—337 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר __________

.10 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
ומע"מ המכס אגף עובדי את בזה מרשה אני (עדות)1,
חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם האוצר, במשרד
והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות לביצוע בקשר

שלפיהם:

המכס2; פקודת

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק

ומכירה)4; (ייצור המשכרים המשקאות פקודת

חדש]; [נוסח המפוגלים5 הכהילים פקודת

התשל"ט-61979; חדש], [נוסח והיצוא היבוא פקודת

הטבק7; פקודת

התשכ"א-81961. מסמכים, על הבולים מס חוק

__________
.439 א', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.39 עמ' ,3 נוסח חדש ישראל, 2  דיני מדינת

.16 עמ' התשכ"ה, 3  ס"ח

.74 עמ' ,4 נוסח חדש ישראל, 4  דיני מדינת

.88 עמ' ,4 נוסח חדש ישראל, 5  דיני מדינת

.625 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 6  דיני מדינת

.100 עמ' ,5 נוסח חדש ישראל, 7  דיני מדינת

.64 עמ' התשכ"א, 8  ס"ח

__________
.158 עמ' התשס"א, 1  ס"ח
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זהות מס' ________________________השם
303436109 גולדפלד ולדימיר
25337528 ג'ורנו נתן
59591958 יעקב משה

056575772 גיספן יואב
027886670 בלאס ציון

 31) התשס"ט בטבת  ד' יום עד  זו הרשאה של  תוקפה
במשרתם משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל ,(2008 בדצמבר

האמורה.

ולדימיר  לעובדים שניתנה ההרשאה את מבטלת זו הרשאה
הפרסומים בילקוט ומשה יעקב ופורסמה ג'ורנו נתן גולדפלד,

.18.1.2007 מיום ,1226 עמ' התשס"ז,

יואב לעובד  שניתנה ההרשאה את מבטלת זו הרשאה 
מיום ,1228 עמ' התשס"ז, הפרסומים בילקוט ופורסמה גיספן

.18.1.2007

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי
מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק לפי התשכ"א-1961,
הפלילי הדין סדר חוק ולפי התשכ"ג-1963, ורכישה),

התשנ"ו-1996 - מעצרים), אכיפה (סמכויות

48א סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
97 לחוק  וסעיף פיצויים, התשכ"א-21961, וקרן מס רכוש לחוק
התשכ"ג-31963 (להלן  ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי
(סמכויות  הפלילי  הדין סדר  לחוק  39 וסעיף המס), חיקוקי -
אני מסמיך  החוק), - מעצרים), התשנ"ו-41996 (להלן - אכיפה
בביצוע המועסק  שומה פקיד שהוא האוצר עובד משרד את
או חקירות לערוך ,057430787 ת"ז דורון ארבלי, המס,  חיקוקי
גילוין, לשם או המס חיקוקי על עבירות מניעת לשם חיפושים
בחיקוקי האמורות בסמכויות להשתמש רשאי יהיה כך ולצורך

החוק כדלקמן: פי על וכן בסמכויות המס

סמכות לעכב  67 לחוק למעט סעיף פי על עיכוב סמכויות (1)
לחוק; 68 סעיף ולפי עבירה; לעבור העומד אדם

23(ב) וסעיף ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף פי על מעצר סמכות (2)
לחוק.

התשס"ח בטבת כ"ב יום עד זו הסמכה של  תוקפה
בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (31 בדצמבר 2007)

(14 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"א
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;350 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

הסמכה
וקרן פיצויים, מס רכוש חוק הכנסה, לפי פקודת מס לפי
מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק לפי התשכ"א-1961,
הפלילי הדין סדר חוק ולפי התשכ"ג-1963, ורכישה),

התשנ"ו-1996 - מעצרים), אכיפה (סמכויות

סעיף הכנסה1, מס לפקודת 227 לפי סעיף בתוקף סמכותי
 97 וסעיף התשכ"א-21961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק 48א
התשכ"ג-31963  ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק
הפלילי  הדין סדר לחוק  39 וסעיף המס), חיקוקי - (להלן
החוק),  - התשנ"ו-41996 (להלן - מעצרים), אכיפה (סמכויות
שומה פקידי שהם האוצר משרד עובדי את מסמיך אני
או חיפושים חקירות לערוך המס, חיקוקי המועסקים בביצוע
ולצורך כך גילוין, לשם או המס חיקוקי על עבירות לשם מניעת
המס וכן בחיקוקי האמורות בסמכויות להשתמש יהיו רשאים

כדלקמן: החוק פי על בסמכויות

סמכות לעכב  67 לחוק למעט סעיף פי על עיכוב סמכויות (1)
לחוק; 68 סעיף ולפי עבירה; לעבור העומד אדם

23(ב) וסעיף ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף פי על מעצר סמכות (2)
לחוק.

זהות מס' ________________________השם
055710685 הנס דוד
005370754 רום אביבה

התשס"ח בטבת כ"ב יום עד זו הסמכה של  תוקפה
בתפקידם. מקבלי ההסמכה משמשים עוד וכל (31 בדצמבר 2007)

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.91 עמ' התשכ"ד, ;100 עמ' התשכ"א, 2  ס"ח

.156 עמ' התשכ"ג, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;350 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

מעצר מקום על הכרזה תיקון
מעצרים), אכיפה - (סמכויות הפלילי סדר הדין חוק לפי

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין סדר לחוק  7 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק),  - התשנ"ו-11996 (להלן - מעצרים), אכיפה (סמכויות
המעצר תאי כי המשטרה אישר הכללי של שהמפקח ולאחר
לאפשר ניתן וכי לפי החוק עומדים בתנאים להלן המפורטים
החוק, לפי זכויותיהם את במשמורת בהם שיוחזקו לעצורים

משטרת  שבאחריות מעצר2  מקום על ההכרזה את מתקן אני
ההכרזה) (להלן - משטרה שבתחנות מעצר לגבי תאי ישראל

להלן: כמפורט

יבוא: להכרזה 69 אחרי פרט

המשטרה תחנת תאי המעצר המוכרזיםשם כמות

חיפה משטרה תחנת .70""9

(20 באפריל 2007) באייר התשס"ז ב'
 (3—2776 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר  __________

.338 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.4686 עמ' התשס"ו, ;3420 עמ' התשנ"ז, 2  י"פ
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שחרורים לוועדות חברים מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 32(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

שחרורים: ועדות לחברי שלהלן הסוהרים

זהותהשם מס'

לקפיש פישר זהבה כלאי 057719015רב

ראובן אמנון כלאי 056487077רב

הלמן סילביה כלאי 031258411רב

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. ממועד החל שנתיים של לתקופה

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

מיוחדות שחרורים לוועדות חברים מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 33(ב)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  בזה ממנה אני החוק), - (להלן התשס"א-12001  ממאסר,

מיוחדות: שחרורים ועדות לחברי שלהלן הסוהרים

זהותהשם מס'

דניאל אקוקה 068706308גונדר משנה

עידן גונדר אסתר 55457147סגן

פיורקו עדנה גונדר 024070237סגן

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 33(ג) סעיף להוראות  בהתאם 
חתימתו. ממועד החל שנתיים של לתקופה

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

הסמכת מאבטח
ביטחון הציבור, על שמירה לשם חוק סמכויות  לפי

התשס"ה-2005

על  שמירה סמכויות לשם 7 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
כל  מסמיך אני החוק), - התשס"ה-12005 (להלן הציבור, ביטחון
שומרון וחבל יהודה, לאזורי מישראל מעבר מאבטח במקומות
זו להסמכה  בנספח והמפורטים  לישראל אלה  ומאזורים עזה 
מאבטח), - (להלן החוק לענין למאבטח מעבר), מקום - (להלן

כשירותו. אישר את שקצין מוסמך ובלבד

 3 סעיף לפי שופט, צו בלא חיפוש לערוך המאבטח סמכויות
כמפורט להלן: לחוק, יהיו

בכלי אדם,  של גופו על - מעבר למקום כניסה בעת  (1)
אחרים; במטען או בטובין תחבורה,

__________
.758 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

או של אדם גופו על - הקרובה ובסביבתו במקום מעבר (2)
נושא שהאדם סביר חשד למאבטח היה אם תחבורה, בכלי
כדין שלא שימוש לעשות עומד או נשק, כדין שלא עמו
תחבורה. בכלי נמצא כדין שלא המוחזק שנשק או בנשק,

האמור בתפקידו משמש המאבטח עוד כל זו הסמכה תוקף
תקפה. מאבטח תעודת בידו ויש

נספח

ירושלים עוטף מעברי

יהושפטעטרות

חומה404 הר

עופררמות

זאב בחוריםגבעת

רחלא-זעים

לזרוסזיתים

א-רםקדרון

האבותשיח סעד

עין יעל

התפר קו מעברי

אפרים ריחןשער

תרקומיאגלבוע

צהוב בקעה/חסם

(13 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ה
 (3—3595 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

המחירים מפקח על מינוי
ושירותים, התשנ"ו-1996 מצרכים מחירי על חוק פיקוח לפי

מחירי על פיקוח לחוק 2(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בר חן את ממנה אני התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים
התשתיות במשרד המחירים על למפקח ,025012162 ת"ז יוסף,

צמח. איריס במקום הלאומיות

(4 במאי 2005) התשס"ה בניסן כ"ה
 (3—2715 (חמ

בנימין בן אליעזר  
הלאומיות התשתיות שר __________

.192 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

הציבור קבילות נציבת מינוי על הודעה
ממלכתי, התשנ"ד-1994 בריאות חוק ביטוח לפי

ביטוח לחוק 43(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
מועצת באישור מיניתי התשנ"ד-11994, ממלכתי, בריאות
לנציבת קבילות סממה אסתר את הממשלה, הבריאות ובאישור

הציבור.

(1 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט י"ג מיום המינוי תוקף

(25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו'
 (3—2571 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.55 עמ' התשס"ז, ;156 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח
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תכניות הנחת על הודעה
שיטפונות, התשי"ח-1957 מפני וההגנה חוק הניקוז לפי

הניקוז  לחוק  19 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החוק),  - (להלן התשי"ח-11957  שיטפונות, מפני וההגנה
"תעלות הניקוז ותכנית "200 על מערכת "הגנה שתכנית הניקוז
דרומי2 ירדן ניקוז רשות עליהן שהחליטה אלפא", בית  הגנה
והעתקים הניקוז רשות הונחו במשרדי הניקוז), רשות - (להלן
רשות בתחום הנכללות המקומיות הרשויות במשרדי מהן

הניקוז.

 30 בתוך לרשות הניקוז, להגיש ניתן פי החוק על התנגדות
זו. מיום פרסום הודעה ימים

דרומי, ירדן ניקוז רשות  הוא:  התנגדות  להגשת המען
.18910 מיקוד השיטה, בית קיבוץ

(1 באפריל 2007) התשס"ז בניסן י"ג
 (3—71 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.4 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

.111 עמ' התשנ"ז, 2  ק"ת

נוטריונים ועדת ישיבת מועד בדבר הודעה
חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 לפי

התשל"ז-11977, הנוטריונים, לתקנות 30(ב) לתקנה בהתאם
הנוטריונים, חוק לפי הרישיונות ועדת כי הודעה בזה נמסרת
ביולי   18) התשס"ז  באב ג'  ד', ביום  תתכנס התשל"ו-21976, 
,29 א–דין צלאח רח' המשפטים, במשרד ,10.00 בשעה ,(2007

ירושלים.

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
 (3—303 (חמ

שילה משה  
               המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________      יושב ראש ועדת הרישיונות
.1724 עמ' התשל"ז, 1  ק"ת

.196 עמ' התשל"ו, 2  ס"ח

לשנת נצרת רגיל של עיריית תקציב  תמצית
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה,  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת נצרת עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן: שתמציתו ,2007 התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 59,300,000ארנונה
19,000,000מפעל המים

חינוך     -עצמיות
רווחה     -עצמיות

אחר 23,798,000עצמיות
הכל עצמיות 102,098,000סך

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 45,975,000תקבולים
הרווחה ממשרד 22,104,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 273,000תקבולים
לאיזון כללי 25,967,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 1,511,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 95,830,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 197,928,000וכיסוי

בארנונה 20,020,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 7,057,000הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 225,005,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 225,005,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 41,720,000שכר
33,917,000פעולות כלליות

18,000,000מפעל המים
הכל כלליות 93,637,000סך

חינוך עובדי 34,273,000שכר
חינוך 15,131,000פעולות
חינוך הכל 49,404,000סך

רווחה עובדי 9,735,000שכר
רווחה 20,490,000פעולות
רווחה הכל 30,225,000סך

וביוב מים מילוות 3,779,000פירעון
אחר מילוות 11,938,000פירעון

הכל פירעון מילוות 15,717,000סך

מימון 4,600,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,775,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 195,538,000וכיסוי

בארנונה 20,020,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 7,057,000הוצאות
מותנה בלא הוצאות הכל 222,435,000סך

2,570,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 225,005,000סך

(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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לשנת תקוה פתח עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה,  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
תקוה פתח עיריית רגיל של תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן: שתמציתו ,2007 התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 551,000,000ארנונה
2,300,000מפעל המים

חינוך 25,948,000עצמיות
רווחה 2,397,000עצמיות

אחר 112,017,000עצמיות
הכל עצמיות 693,662,000סך

החינוך ממשרד 96,360,000תקבולים
הרווחה ממשרד 64,803,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 10,475,000תקבולים
לאיזון כללי      -מענק

הפנים ממשרד אחרים 1,000,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 172,638,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 866,300,000וכיסוי

בארנונה 58,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 924,300,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 924,300,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 223,107,000שכר
217,566,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 440,673,000סך

חינוך עובדי 154,017,000שכר
חינוך 102,415,000פעולות
חינוך הכל 256,432,000סך

רווחה עובדי 25,412,000שכר
רווחה 80,283,000פעולות
רווחה הכל 105,695,000סך

וביוב מים מילוות 3,843,000פירעון
אחר מילוות 56,157,000פירעון

הכל פירעון מילוות 60,000,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 3,500,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 866,300,000וכיסוי

בארנונה 58,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאות
מותנה בלא הוצאות הכל 924,300,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 924,300,000סך

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

הרשות לראש הבחירות תוצאות בדבר הודעה
ציון מבשרת המקומית

(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

(בחירות), המקומיות הרשויות לחוק 71(א) לסעיף בהתאם
המקומיות הרשויות לחוק 7(ב)(1) ולסעיף התשכ"ה-11965,
נמסרת התשל"ה-21975, וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת
המקומית הרשות לראש הבחירות  תוצאות  על הודעה בזה

מבשרת ציון:

התשס"ז באייר י"ג ביום  שקוימו הבחירות  לקראת  א.
(1 במאי 2007) ―

כלהלן: המועמדים הצעות אושרו .1

יצחק טוקטלי ארן .1

כהן הרצל .2

שמם אריה .3

הבוחרים שהצביעו של המספר הכולל .2

בתחום הרשות המקומית                6,892  

6,833 המספר הכולל של הקולות הכשרים      .3

59 הפסולים     המספר הכולל של הקולות  .4

אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר .5

מהמועמדים:

הקולות

המועמד באחוזיםבמספריםשם

יצחק ארן      31.70      2,166טוקטלי
כהן 9.32      637הרצל

שמם      58.98      4,030אריה

שמם לראש הרשות: אריה של המועמד שנבחר שמו .6

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
  (3―2150 (חמ

דהן יעקב
הבחירות מנהל  

המקומית הרשות מועצת
ציון מבשרת  

 __________
.248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.211 עמ' התשל"ה, 2  ס"ח

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז הדרום

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
הופקדה בירושלים, הפנים ובמשרד הדרום מחוז ולבניה לתכנון
באר  לאזור חלקית מחוזית מיתאר "תכנית - תמ"מ/23/14/4 

שבע".

המועצה שליד עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת
מיום ,318 מס' בישיבתה בתכנית דנה ולבניה, לתכנון הארצית
הפקדת והחליטה על (26 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח

התכנית.

אשר מרחב מטרופוליני איכותי, גיבוש (1) התכנית: מטרת
והתרבותי; המסחרי השירותי, המנהלי, לבו היא שבע באר העיר
לבין שבע העיר באר ובזיקה בין איזון מתמיד שמירה על תוך זאת
ופיתוח צמיחה  (2) שמסביבה; במרחב והפעילויות היישובים
לצורכי לדיור, החזויים הביקושים לקליטת המטרופולין של
זה ובכלל במרחב השונות האוכלוסיות של והפיתוח הגידול
פנאי לשטחי לתעסוקה, ויישובה, הבדואי המגזר לאוכלוסיית
הולם תחבורתי  מתן מענה (3) והנוף; ולמשאבי הטבע ונופש
ומקורות השונות האוכלוסיות של והפיתוח הגידול לצורכי

שבע. באר מטרופולין במרחב המתפתחים התעסוקה

באר שבע. נפה: הדרום, מחוז: מקום התכנית:

כולו השיפוט, בתחום חלה זו תכנית התכנית: שטח
מקומיות רשויות  האלה: המקומיות הרשויות של חלקו,  או
באר אופקים, בסמה, אבו התכנית: בתחום במלואן הכלולות
לקיה, להבים, כסיפה, ירוחם, חורה, דימונה, שמעון, בני שבע,
רמת רהט, ערערה-בנגב, ערד,  עמר,  נתיבות,  מרחבים, מיתר,
בחלקן הכלולות מקומיות רשויות שבע; תל שגב-שלום, חובב,
כן, כמו תמר; נגב,  שדות נגב, רמת אשכול, התכנית:  בתחום
המשתרע (גלילי) דרום מחוז שיפוט בתחום התכנית חלה
הדרום; מחוז גבול בצפון: להלן: המפורטים הגבולות בתחום
המועצה גבול בדרום: תמר; האזורית המועצה גבול במזרח:
וגבול דימונה עיריית של הצפוני גבולה תמר, האזורית
האזורית המועצה גבול במערב: נגב; רמת האזורית המועצה
עד שמעון האזורית בני המועצה של גבולה הדרומי מרחבים,
לגבול  מס' 60 עד דרך מס' 60 ולאורך דרך 60 ולאורך לדרך מס'

הדרום. מחוז

הרואה אחר, תכנוני פרט או בכל בבנין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה התכנית וכן ידי על נפגע עצמו את
או התכנית בתחום כלול התכנון שלה שמרחב מקומית, ועדה
 3 בסעיף כאמור מקומי ועד לרבות מקומית, רשות אותו: גובל
בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות לפקודת
דרך שאישר לכך, מקצועי או ציבורי גוף אותו; או גובל התכנית
ציבוריים גופים (קביעת והבניה התכנון צו לפי הפנים, שר כלל,
התשל"ד-31974, לתכנית), התנגדויות הגשת לענין ומקצועיים
הממשלה, ממשרדי משרד כל וכן בתכנית ציבורי ענין לו ושיש
זו בעיתונות, הודעה שפורסמה מהיום בתוך חודשיים רשאים
לתכנון הארצית המועצה במשרדי לתכנית התנגדות להגיש

ועותק  ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה,
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי
ההתנגדות ;84100 שבע באר הממשלה, קרית ,68 ת"ד ,4 התקוה
שעליהן העובדות המאמת את ותלווה בתצהיר מנומקת תהיה
אחר אדם או דין  עורך לפני יינתן התצהיר מסתמכת;  היא

פיו. על לכך בחוק או שהוסמך

נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז המחוזית התכנון בארכיב לשכת
מינהל ובארכיב ,08-6263791 טל' שבע,  באר קרית הממשלה,
טל' ירושלים גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל, שהמשרדים האמורים פתוחים ובשעות בימים
ממוחשב (תקליטור) קובץ של מודפס עותק ניתן לרכוש מראש.
של הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי של
16.00- בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים, משרד
www. הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף מידע .9.00
גאוגרפי-תכנוני  מידע מרכז הכותרת: תחת  moin.gov.il

(בעמוד השער).

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

דין בית רשם מינוי
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

הדין לעבודה, לחוק בית 17(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המסחר התעשיה  שר עם התייעצות לאחר  התשכ"ט-11969,
אילן השופט את אני ממנה שר המשפטים, ובאישור והתעסוקה
ט' מיום לעבודה, הארצי הדין בית לרשם ,057520942 ת"ז סופר,
התשס"ז בתמוז כ"ט יום עד (27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר

(15 ביולי 2007).

(28 באפריל 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—526 (חמ

סטפן אדלר  
לעבודה הארצי הדין בית נשיא __________

.217 עמ' התשמ"ו, ;70 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

והצמדה ריבית פסיקת שיעורי בדבר הודעה
הריבית שיעור (קביעת והצמדה ריבית פסיקת תקנות לפי

התשס"ג-2003 חישובה), ודרך

והצמדה (קביעת  ריבית 6 לתקנות פסיקת לתקנה בהתאם
הריבית שיעורי התשס"ג-12003, חישובה), ודרך הריבית שיעור
לתקופה התשכ"א-21961, והצמדה,  ריבית פסיקת חוק  לפי
בתמוז י"ד יום עד (1 באפריל 2007) התשס"ז בניסן י"ג שמיום

כדלהלן: יהיו (30 ביוני 2007) התשס"ז

ריבית צמודה .1

לשנה. על 4% יעמוד צמודה" "ריבית שיעור  

ריבית שקלית .2

לשנה. על 6.4% יעמוד שקלית" "ריבית שיעור  

__________
.588 עמ' התשס"ג, 1  ק"ת

.192 עמ' התשכ"א, 2  ק"ת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 2  דיני מדינת

;486 עמ' התשס"א, ;228 עמ' התשל"ט, ;535 עמ' התשל"ד,  3  ק"ת

.7 עמ' התשס"ה, ;247 עמ' התשס"ד, עמ' 600; התשס"ב,  
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(דולר) חוץ במטבע ריבית .3

לשנה. על 6.34938% יעמוד חוץ" במטבע "ריבית שיעור  

הצמודה הפיגורים ריבית .4

לשנה. על 10.5% יעמוד פיגורים" "ריבית שיעור  

(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב
 (3—3220 (חמ

זליכה ירון  
החשב הכללי

מכס מפנקס מחיקת רישום סוכן  הודעה על
המכס סוכני

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 לפי

המכס, סוכני לחוק 11(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המייעצת, הוועדה עם  התייעצות  ולאחר התשכ"ה-11964,
אברהם המכס של סוכני מפנקס רישומו מחיקת מודיע על אני

בקשתו. לפי ,3665 בפנקס שמספרו אלקלעי,

(28 במרס  התשס"ז בניסן ט' מיום לצמיתות היא המחיקה
.(2007

(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב
 (3—495 (חמ

בכר יוסי  
בישראל המסים רשות מנהל __________

.356 עמ' התשנ"ה, ;16 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

ועדת אתיקה מינוי הודעה על
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

זכויות לחוק ו–27(א)(2) 24(א) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לשמש מטה הרשומים את מיניתי התשנ"ו-11996, החולה,

חברים בוועדת האתיקה, כמפורט להלן:

שוטרים וסוהרים קבילות נציבת - בדימוס ניצב חנה קלר, עו"ד
ראש; יושבת -

חבר; - "אסף הרופא" הרפואי המרכז מנהל - סגן כץ עידו ד"ר

בתי שירות הרפואי המרכז גונדר, סגן אפשטיין, מיכאל ד"ר
חבר; - הסוהר

הסוהר בתי בשירות רב ראשי גונדר משנה, ויזנר, יהודה הרב
חבר; -

בתי שירות ומיון, אבחון ענף ראש גונדר, סגן וייס, יהושע ד"ר
חבר. - הסוהר

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—2753 (חמ

אלכס אדלר  
של ראשי רפואה קצין

הסוהר בתי שירות __________
.327 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), (הוראת שיכונים ציבוריים רישום חוק  לפי

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו  בנינים כי מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת

המדינה  שנרכשו בידי או ביוזמתה או מטעמה המדינה או בידי
או (1 בינואר 1995) התשנ"ה בטבת לפני יום כ"ט החלה ובנייתם
התשכ"ה- והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו
ובנייתם בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יום י"ב 21965, עד
על ,(2000 בדצמבר   31) התשס"א בטבת ה'  יום  לפני החלה
כחול בתשריט, בצבע המתוחמים להלן המקרקעין המפורטים

ציבוריים: שיכונים הם

בשלמותגושהמקום חלקות

3820528ערד

ביאליק 10431,142קרית ,139 ,138 ,136-134 ,132 ,131
,164-160 ,158-152 ,150-147 ,143

190 ,188 ,187 ,185-168

503940ראשון לציון

10502,126שפרעם ,119-115 ,113 ,112 ,53 ,34 ,32
,277 ,218 ,202 ,178 ,171 ,140 ,132
,427 ,407 ,404 ,399 ,397 ,299 ,298
,496 ,493 ,472 ,438 ,437 ,435 ,428

569 ,568 ,563 ,548 ,507 ,498

4346446רמלה ,443 ,442 ,297 ,275

4348109 ,98 ,94 ,37
הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים  בהם לעיין  וניתן והשיכון

לקהל.

(7 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ז
 (3—74 (חמ

איילת אלקרט  
רישום מרכזת

ישראל מקרקעי מינהל __________
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), (הוראת שיכונים ציבוריים רישום חוק  לפי

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו כי בנינים מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת
המדינה בידי שנרכשו או ביוזמתה או מטעמה או המדינה בידי
או (1 בינואר 1995) התשנ"ה בטבת לפני יום כ"ט החלה ובנייתם
התשכ"ה- והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו
ובנייתם בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יום י"ב 21965, עד
על ,(2000 בדצמבר   31) התשס"א בטבת ה'  יום  לפני החלה
כחול בתשריט, בצבע המתוחמים להלן המקרקעין המפורטים

ציבוריים: שיכונים הם

בשלמותגושהמקום חלקות

חנה 10104327פרדס

1015246בנימינה

6694156יהוד

643191כפר סבא

__________
;93 עמ' התשנ"ט, ;143 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1  ס"ח

עמ' 4188. התשס"ה, י"פ  

__________
;93 עמ' התשנ"ט, ;143 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1  ס"ח

עמ' 4188. התשס"ה, י"פ  
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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בשלמותגושהמקום חלקות

ביאליק 10431,142קרית ,139 ,138 ,136-134 ,132 ,131
,164-160 ,158-152 ,150-147 ,143

190 ,188 ,187 ,185-170

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים  בהם לעיין  וניתן והשיכון

לקהל.

(15 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ז
 (3—74 (חמ

איילת אלקרט  
רישום מרכזת

ישראל מקרקעי מינהל

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
ללפידות-חלץ (2007 במרס   25) התשס"ז בניסן ו' ביום נתתי
פ"ש שמן מפצלי נפט להפקת הרישיון  את מוגבלת שותפות

כדלהלן: הם שגבולותיו 7/"לפיד",

מזרחה ודרום 215.678/554.364 ציון מנקודת

מזרחה וצפון 216.014/554.233 ציון לנקודת

ומזרחה 216.110/554.400 ציון לנקודת

ודרומה 216.400/554.400 ציון לנקודת

מערבה ודרום 216.390/553.120 ציון לנקודת

וצפונה 215.580/552.000 ציון לנקודת

חזרה מזרחה וצפון 215.580/554.050 ציון לנקודת

215.678/554.364 ציון לנקודת

דונם. סך הכל כ–1,435

התשס"ט באדר כ"ח ביום  יפוג זה רישיון  של  תוקפו
(24 במרס 2009).

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
 (3—653 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
מס' המנין מן שלא בישיבה השרון הוד עיריית מועצת מינתה
ועדת ערר לענין (18 במרס 2007) התשס"ז באדר כ"ח מיום 4/07

להלן: כמפורט חברים 3 של בהרכב האמור, החוק

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

ראש - יושב פלג דין יריב עורך

חבר - מוזגורשוילי יוסף

חבר - חלו הרצל דין עורך

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
 (3—265 (חמ

אדיב חי  
השרון הוד עיריית ראש

לרישום ראשון בקשה הודעה על
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של ראשון לרישום בקשה הוגשה  כי בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

לרישום המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות אדם כל
זו. הודעה פרסום מיום ימים 60 בתוך

רח' המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
ובצירוף עותקים, בשני ירושלים,  העיר, מגדל ,34 יהודה בן
בהתאם במקרקעין, זכות לו  שיש אדם  לכל נוסף אחד עותק

לבקשה.

תוספת

מס' התיק: רש/1/07.

ירושלים. העיר:

ישראל. בית השכונה:

בן עמרם). (פינת רח' 1 המען: רח' בלזר

אדמה ובית. תיאור המקרקעין:

.110 חלקה ,30086 שומה: גוש

מ"ר. 69 החלקה: שטח

הגבולות:

במזרח: ;266/15 בלזר רח' דרך בדרום: ;109 חלקה  בצפון:  
.266/25 עמרם במערב: דרך רח' בן ;108 חלקה

.60/06 מס': תצ"ר

בעלות. הזכות: תיאור

בירושלים - לקהילת התימנים הוועד הכללי הזכות: שם בעל
.58-001173-2 ע"ר

החלקים: בשלמות.

(8 במרס 2007)  באדר התשס"ז י"ח
יעקב אילנה  

            מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

לרישום ראשון בקשה הודעה על
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של ראשון לרישום בקשה הוגשה  כי בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

לרישום המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות אדם כל
זו. הודעה פרסום מיום ימים 60 בתוך

רח' המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
ובצירוף עותקים, בשני ירושלים,  העיר, מגדל ,34 יהודה בן
בהתאם במקרקעין, זכות לו  שיש אדם  לכל נוסף אחד עותק

לבקשה.
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תוספת

מס' התיק: רש/15/02.

ירושלים. העיר:

א–טור. השכונה:

.7 הזיתים הר רח' המען:

אדמה ובית. תיאור המקרקעין:

.2 חלקה ,29994 שומה: גוש

.637/01 תצ"ר:

מ"ר. 1,560 החלקה: שטח

הגבולות:

;252/36 תכנית ,3 חלקה בדרום: גוש 29995 וחלקה 1; בצפון:  
במערב: ;252/36 תכנית ,3 חלקה ,29995 גוש דרך במזרח:

.252/36 תכנית ,3 חלקה ,1 חלקה

בעלות. הזכות: תיאור

ת"ז אלנשאשיבי, רשיד אסאמה פהמי הזכות: בעל שם
ת"ז אלנשאשיבי, רשיד אללה לדין אל–מעז ,080112733

.080112758 ת"ז אלנשאשיבי, רשיד וסים ,080112741

החלקים: בשלמות.

(15 באפריל 2007)  התשס"ז בניסן כ"ז
יעקב אילנה  

            מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
טמרה ביישוב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

מטמרה,  10 ק"מ של ברדיוס הנמצא אחר מקום וכל טמרה
ביר אתגר, אשחר, אפק, אעבלין, אחיהוד, היישובים: זה ובכלל
הרדוף, (דהרה), חוגייראת יסעור, גילון, דמיידה, מכסור,  אל
יודפת, יעד, כאבול, כאוכב יובלים, אל, חנתון, מחנה יבור, טל
מצפה מנוף, מורשת, מנדא, כפר כרום, אל מגד היגא, אל אבו
סואעד צורית, פלך, קורנית, עדי, סחנין, אשבל, נחל אביב,
שעב, שכניה, עלי, ראס שורשים, שגב, רקפת, לפידות, (חמריה),

ותובל. שפרעם

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
בית במושב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת שערים

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

של ברדיוס הנמצא אחר מקום וכל שערים בית המושב
אבא,  אלוני זה היישובים: שערים, ובכלל בית ממושב 10 ק"מ
אל ביר אעבלין, אלונים, הגליל, אלון אושה, אורנים, אבטין,
אלה, טבעון, גבעת בסמת הגלילית, לחם בית בית זיד, מכסור,
חנתון, חואלד, חגאגרה, זרזיר, זבידאת, הרדוף, הסוללים, גבת,
כפר הדתי, הנוער כפר כפר המכבי, טבאש, כעביה יפעת, יגור,
זבדה, נהלל, מנשית ב', כפר יהושע, חסידים כפר חסידים א',
טבעון, אתא, קרית קרית עספיא, עדי, סואעד (חמריה), נופית,
יעקב, שדה יוחנן, רמת ישי, רמת רכסים, רמת דוד, עלי, ראס

שפרעם ותמרת. העמקים, שמשית, שער

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
כאבול הואיל ומצויה ביישוב להלן אזורים נגועים, המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

מכאבול,  10 ק"מ של ברדיוס הנמצא אחר מקום וכל כאבול
אתגר, אשחר, אפק, אעבלין, אחיהוד, היישובים: זה ובכלל
חוגייראת ג'וליס, יסעור, גילון,  דמיידה,  מכר, גדידה בענה,
יובלים, טמרה, מחנה יבור, חנתון, אל, אל אסד, טל דיר (דהרה),
אל כרום, מגד כישור, היגא, אל אבו כאוכב יעד, יודפת, ירכא,
סחנין, אשבל, נחל אביב, מצפה מנוף, מורשת, מנדא, כפר
שעב, שורשים, שכניה, שגב, רקפת, צורית, קורנית, פלך, עדי,

ותובל. שפרעם

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
קרע בכפר ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

מכפר  10 ק"מ ברדיוס של מקום אחר הנמצא וכל כפר קרע
אל אום (גלעד), יצחק אבן אביאל, היישובים: זה ובכלל קרע,
ברקאי, ברטעה, יצחק, אלוני עריאן, אל קוטוף, אל אום פחם,
גרביה, זבדה, טורה אל דליה, השומרון, גן נילי, גבעת עדה, גבעת
מצר, מיסר, מענית, עמי, מי מועאוויה, פינס, גליקסון, כפר כפר
שמר, עין עירון, עין סהלה, א' עין עאנין, אבות, נוה משמרות,
רגבים, קפין, פרדס–חנה-כרכור, ערערה, עמיקם, קציר-חריש,

ריחן, רמות מנשה ושער מנשה.

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
קאסם בכפר ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

ק"מ   10 של ברדיוס  הנמצא אחר מקום וכל קאסם כפר 
אלעד, אלישמע, אורנית, היישובים: זה ובכלל קאסם, מכפר
עם, גני  גלגוליה, גיוס,  השלושה, גבעת אלקנה,  מנשה, אלפי 
כפר ירקונה, ירחיב, ויקטוריה, כפר חורשים, חגור, השרון, הוד
מתן, מעלה שומרון, מזור, סירקין, כפר סבא, מלל, כפר כפר ברא,
עדנים, נירית, אליהו, נחלים, נחשונים, ניר ירק, נוה ימין, נוה
צרטא, צופין, תקוה, פתח פדואל, אפרים, עץ זהב, עלי עינת,

תקוה. ושערי חמד שדי רינתיה, העין, ראש

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
בג'וחאדר ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

ק"מ   10 של ברדיוס הנמצא אחר  מקום  וכל ג'וחאדר
וקשת. יונתן היישובים זה ובכלל מג'וחאדר,

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
בסמת ביישוב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת טבעון

10 ק"מ  של הנמצא ברדיוס אחר מקום טבעון וכל בסמת
אושה, אורנים, אבטין, היישובים:  זה  ובכלל טבעון, מבסמת
אל מכסור, בית ביר אעבלין, אלונים, אבא, אלון הגליל, אלוני
הסוללים, גבת, אלה, גבעת שערים, בית הגלילית, לחם בית זיד,
יפעת, יגור,  חנתון, חואלד, חגאגרה, זרזיר, זבידאת, הרדוף, 
א', הדתי, כפר חסידים הנוער כפר טבאש, כפר המכבי, כעביה
סואעד נופית, נהלל, יהושע, מנשית זבדה, כפר ב', חסידים כפר
רמת עלי, עדי, עספיא, קרית אתא, קרית טבעון, ראס (חמריה),
העמקים, שער יעקב, ישי, שדה דוד, רמת רמת רכסים, יוחנן,

שפרעם, שמשית ותמרת.

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
רמת במושב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת מגשימים

10 ק"מ  ברדיוס של הנמצא מקום אחר וכל רמת מגשימים
על, אלי  איתן, אבני היישובים:  זה ובכלל  מגשימים, מרמת 

ונטור. נוב חספין, גשור,

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
גבעתי במושב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת

10 ק"מ  של הנמצא ברדיוס אחר מקום גבעתי וכל מושב
אחוה, אורות, אביגדור, היישובים: זה ובכלל גבעתי, ממושב
בני דרום, עזרא, בני בית ביצרון, טוביה, אשדוד, באר אמונים,
חצב, זרחיה, הודיה, יבנה, גן הדרום, גן חצור, בת ברכיה, עיש,
ורבורג, כפר כפר אחים, כפר כנות, ינון, נתן, יד חצור אשדוד,
יצחק, משען, משואות שפירא, מרכז (ישיבה), יבנה סילבר, כרם
ישראל, ניר גלים, בנים, ניר ניר ניצן, ניצנים, מבטח, נוה נגבה,
קוממיות, קדמה, יבנה, קבוצת ערוגות, צורים, עין עזריקם, עזר,
תימורים שתולים, שפיר, עוזיהו, שדה יואב, שדה מלאכי, קרית

יחיאל. ותלמי

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
אל ביר ביישוב ומצויה הואיל נגועים, אזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת מכסור

של הנמצא ברדיוס אחר מקום וכל מכסור ביר אל היישוב
אלוני  היישובים: זה  ובכלל  מכסור, אל  ביר  מהיישוב ק"מ  10
בסמת אתגר, הגלילית, לחם בית  אעבלין,  הגליל, אלון אבא,
אלה, גבעת הסוללים, הושעיה, שערים, בית דמיידה, טבעון,
אלונים, זרזיר, חנתון, (דהרה), חוגייראת הרדוף, חגאגרה,
כפר טבאש, כעביה היגא, כאוכב אבו אל טמרה, חואלד, יודפת,
מנשית זבדה, אביב, מורשת, מנוף, מצפה מנדא, החורש, כפר
יוחנן, רמת (חמריה), סואעד נופית, עילוט, קורנית, עדי, נהלל,
תמרת, ישי, שכניה, עלי, רומת היב, רמת רומאנה, ראס רקפת,

ושמשית. שפרעם

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן תממ/156  מס'
מוסרת ,3601 עמ' התש"ס, ,4884 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן אונו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,79 ח"ח ,6177 גוש - אז"ר כפר אפעל, אזורית מועצה
לבניני  לשטח הפקעה: 478 מ"ר שטח 1,230 מ"ר; של רשום בשטח

לדרך. מ"ר 144 ציבור,

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(11 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"ג
(3-2 (חמ

בריל דוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/2/502 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2322 עמ' התשנ"ו, ,4391 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ;416 ח"ח ,6455 גוש

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  חכ/42ג
מוסרת בזה הוועדה ,2369 עמ' התש"ן, ,3755 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן הכרמל חוף ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

 91) (70 מ"ר), 102 87* ח"ח בשלמותה, 122 חלקה ,10620 גוש
(8 מ"ר),  (161 מ"ר), 144 (416 מ"ר), 110 (131 מ"ר), 104 103 מ"ר),
ציבוריים  שטחים דרכים, ציבור, מבני הייעוד: מ"ר);  15) 151

ציבורית. חניה פתוחים,

.(1 מס' (מקודם: חלקה ישנה *

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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מופקד על פיה, שנערך ההפקעות התכנית ותשריט העתק
רשאי לעיין מעוניין וכל כרמל, עין קיבוץ ליד במשרדי הוועדה,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(9 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ט
(3-2 (חמ

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן לד/1000  מס' 
מוסרת ,1656 עמ' התשל"ט, ,2544 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן לוד ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ח"ח 181, 11 (מקודם חלקה ,(3964 5155 (מקודם 3963, גוש
ציבור. בניני שטח הייעוד: ;(2 ח"ח

לוד, וכל מופקד במשרדי הוועדה בעיריית העתק התכנית
הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(17 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ז
(3-2 (חמ

בני רגב  
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף
שד/מק/14/104  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה,

בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,147 עמ' התשס"ז, ,5584 הפרסומים
הוועדה), - (להלן השרון דרום ולבניה לתכנון המקומית
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
בשל כי סבורה הוועדה וכי  ציבור לצרכי  לחלוטין לוועדה

פיצויים  או פיצויים חייבת אינה לפקודה  20 סעיף הוראות
קרקע. אותה בגין מופחתים

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
נימוק מתוך פיצויים נתבעים ואם וסעיף; סעיף בכל הנתבע
מופחחתים פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם

סבל. ייגרם בטענה התומכות ראיות -

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בחום ומתוחם חום בצבע כמסומן ,8 ח"ח ,8806 גוש - מתן
מבני  הייעוד:  מ"ר;   500 השטח: המאושרת;  התכנית בתשריט 

ציבור.

במועצה הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
מעוניין וכל ירק,  נווה המועצה, קרית השרון, דרום  האזורית

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(24 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ה'
(3-2 (חמ

דלג'ו מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון דרום ולבניה לתכנון __________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/8588 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,4998 עמ' התשנ"ט, ,4790
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן העמקים מבוא ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7 
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

;49 ,48 ,46 ,27-25 ח"ח ,17388 גוש ;9-7 ח"ח ,17387 גוש
דרכים. הייעוד: ;7-5 ח"ח ,17391 גוש

,5 ציפורן רח' הוועדה,  במשרדי מופקד התכנית  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל עילית, נצרת

הרגילות.

(15 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ה
(3-2 (חמ

ג'אג'רה ראפע  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/7609, מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
,4435 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
שהודעה 7/מע/מק/18/7609, מס' ותכנית ,4374 עמ' התשנ"ו,
עמ' התשס"ג, ,5220 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
פורסמה אישורה בדבר שהודעה ג/10180, מס' ותכנית ,3987
התכניות),  - 3703 (להלן עמ' התשס"ב, ,5104 הפרסומים בילקוט
העמקים מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

;166 ,129 ,127 ,126 ,124-121 ,98 ,7 ,6 ,3-1 ח"ח גוש 16935,
ציבור, לבניני שטח דרכים, הייעוד: ;79 ,77 ,76 ח"ח ,16939 גוש

שצ"פ. רגל, להולכי שבילים

,5 ציפורן רח' הוועדה,  במשרדי מופקד התכנית  העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל עילית, נצרת

הרגילות.

(15 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ה
(3-2 (חמ

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן השומרון ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי

ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,2164 עמ' התשל"ג, ,1937 הפרסומים בילקוט לפקודה,

ש/102. מס' תכנית

תוספת

,201 ,187 ,104 ח"ח ,202 חלקה ,10102 גוש  - חנה פרדס 
.213 ,208

ההודעה פורסמה פיו שעל  ההפקעות  תשריט העתק
וכל המקומית, הוועדה במשרדי מופקד (03-0(30) האמורה (מס'

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(22 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ד'
(3-3 (חמ

קירמאייר מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה השומרון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי

ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,1231 עמ' התשס"ז, ,5618 הפרסומים בילקוט לפקודה,

פת/2/1210. מס' מקומית מיתאר תכנית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

מ"ר; הייעוד: שצ"פ. 13 של בשטח ,28 ח"ח ,6404 גוש

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(18 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט ל'
(3-3 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,1984 עמ' התשס"ג, ,5171 הפרסומים בילקוט לפקודה,

פת/10/1232/א. מס' מקומית מיתאר תכנית

תוספת

מ"ר; הייעוד: שב"צ. 1,727 של בשטח ,94 ח"ח ,6354 גוש

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(5 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ו
(3-3 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי
 5 סעיפים לפי  הודעה  פורסמה אליה ביחס אשר  בתוספת, 
לענין ,728 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5137, בילקוט ו–7 לפקודה,

פת/435. מס' מקומית מיתאר תכנית

תוספת

מ"ר; הייעוד: שב"צ. 968 של בשטח ,181 ח"ח ,4042 גוש

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(11 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"א
(3-3 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן העין ראש ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי

ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,1443 עמ' התשנ"ב, ,3964 הפרסומים בילקוט לפקודה,

ממ/1197. מס' תכנית

תוספת

מחלקה 34). חלק 199 (לשעבר חלקה ,4253 גוש

במשרדי המופקד בתשריט צוינו האמורים והחלקה הגוש
בשעות בהם לעיין וניתן העין, ראש ,21 שילה רח' הוועדה,

הרגילות. העבודה

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
(3-3 (חמ

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

העין ראש ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
כי הודעה הוועדה), - (להלן השרון לב ולבניה לתכנון המקומית
בתוספת, המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא

לפקודה,  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר
מס' תכנית לענין ,209 עמ' התשס"ד, ,5234 הפרסומים בילקוט

צש/20/21-2.

תוספת

 7749 גוש  בשלמותו;  7748 גוש  בשלמותו;  7747 גוש
חלקות ,7751 גוש ;5 ח"ח ,8-6 ,4-1 חלקות ,7750 גוש בשלמותו;
,32 ,20 ,17 ,9 חלקות ,7752 גוש ;8 ,7 ח"ח ,80-49 ,47-11 ,4 ,2 ,1

.19 ,14 ,7 ,6 ח"ח

רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(29 בינואר 2007) התשס"ז בטבת ב'
(3-3 (חמ

(שייע) ישועה יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון לב ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן אשדוד ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,3223 עמ' התשס"ד, ,5307 הפרסומים בילקוט לפקודה,

3/מק/2107. מס' מיתאר תכנית

תוספת

;18 ,9-7 ח"ח ,2003 גוש ;29-24 ,4 ח"ח ,2002 - גוש רובע י"ז
.34 ,18-15 ח"ח ,2004 גוש

מגרשים: פירוט להלן

גוש
מגרש לפי

בדונםתב"ע ייעודשטח

ב"צ1,320ב'2004

2003 ב"צ9,901ג'2002,

שצ"פ20028160.052

שצ"פ20028100.086

שצ"פ20028260.202

2004 ,2003 שצ"פ200282927,788,

שצ"פ20028300.777

שצ"פ20028310.622

2004 ,2003 דרך2002-55,140,

2004 שצ"פ20028380.073,

שצ"פ20048370.095

שצ"פ20028360.073

שצ"פ20028390.073

שצ"פ20028350.073

שצ"פ20028400.073

שצ"פ20028340.073

שצ"פ20028410.073

שצ"פ20028330.073

שצ"פ20028320.073

שצ"פ20028420.073

שצ"פ20028430.073

2002A8310.073שצ"פ

שצ"פ20028450.062

גוש
מגרש לפי

בדונםתב"ע ייעודשטח

שצ"פ20028460.066

שצ"פ20038470.086

שצ"פ20028500.072

שצ"פ20028490.143

שצ"פ20038480.317

שצ"פ20028510.049

שצ"פ20028440.078

עיריית בנין הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
מעוניין וכל  אשדוד,  ,10 העברי הגדוד  רח' הקריה, אשדוד, 

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט
(3-3 (חמ

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי
הודעה הוועדה), - (להלן אשדוד ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי

ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,3222 עמ' התשס"ד, ,5307 הפרסומים בילקוט לפקודה,

3/מק/2090. מס' מיתאר תכנית

תוספת

,2003 גוש ;29 ,28 ,25 ,24 ,13 ,5 ,4 ח"ח ,2002 - גוש רובע י"ז
.34 ,33 ,18 ,16-13 ח"ח ,2004 גוש ;17 ,9 ,8 ח"ח

מגרשים: פירוט להלן

גוש
מגרש לפי

בדונםתב"ע ייעודשטח

שצ"פ20028140.095

שצ"פ20028150.201

שצ"פ20028160.240

שצ"פ20028170.452

שצ"פ20028180.155

שצ"פ20028190.097

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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גוש
מגרש לפי

בדונםתב"ע ייעודשטח

שצ"פ20028201,505

2003 שצ"פ200282112,897,

שצ"פ20028220.095

שצ"פ20028230.199

שצ"פ20028240.229

שצ"פ20028250.084

שצ"פ20028270.098

2003 שצ"פ20028280.911,

2004 ,2003 דרך2002-1,299,

20041 - ב"צ33,050א

20042 - ב"צ4,495א

שצ"פ20048030.450

שצ"פ20048022,406

שצ"פ20048015,161

שצ"פ20048040.184

שצ"פ20048050.097

שצ"פ20048060.201

שצ"פ20028070.097

שצ"פ20028080.201

שצ"פ20028090.097

שצ"פ20028101,586

2004 שצ"פ20028111,564,

שצ"פ20028120.097

שצ"פ20028130.201

עיריית בנין הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
מעוניין וכל  אשדוד,  ,10 העברי הגדוד  רח' הקריה, אשדוד, 

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט
(3-3 (חמ

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
14 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965,
הוועדה  בזה מוסרת הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי

הודעה הוועדה), - (להלן אשדוד ולבניה לתכנון המקומית
המתוארת הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי

ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
לענין ,2773 עמ' התשנ"ו, ,4400 הפרסומים בילקוט לפקודה,

3/במ/204. מס' מפורטת תכנית

תוספת

גוש
חלקי
ייעודמגרשחלקה

שטח
במ"ר

2003

2002

9

18

26

1,108ב"צג'

20024

23

26

1,609ב"צו'

200318

200225

29

1,384ב"צה'

24,394ב"צי'200228-24

200228

29

11,621ב"צט'

2002

2003

29

17

18

3,539ב"צח'

200415

16

18

2,210ב"צז'

200415

16

1,208ב"צד'

200415

16

34

1,196ב"צי"א

1,317ב"צב'200434

1,200ב"צא'200434

200416

18

2,324שצ"פ32

1,196שצ"פ2003934

2003

2002

17

29-27

2,276שצ"פ33

20038

9

18

60,055שצ"פ31

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



9.5.2007 התשס"ז, באייר כ"א ,5661 הפרסומים ילקוט 2640

גוש
חלקי
ייעודמגרשחלקה

שטח
במ"ר

2004,18 ,15 ,14
33

וכביש שצ"פ
(דרך בעתיד 

משתלבת)

2002,13 ,5 ,4
29 ,25-23

2004,18 ,15-13
34 ,33

200434 ,18-15

200229-24

20039-7 ,5

עיריית בנין הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
מעוניין וכל  אשדוד,  ,10 העברי הגדוד  רח' הקריה, אשדוד, 

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(22 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז א'
(3-3 (חמ

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - הר/26 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1063 עמ' התשס"ו, ,5475
בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - השרון  הוד ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,4694 עמ' התשס"ו, ,5568

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום השרון הוד עיריית

תוספת

הייעוד: ;195 ,194 ,185-182 ,180 ,49 ,45 ,44 ח"ח ,6451 גוש
קיימת. דרך הרחבת משולבת, דרך שצ"פ, שב"צ,

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(11 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"א
(3-4 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - הר/27 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,3121 עמ' התשס"ה, ,5409
בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - השרון  הוד ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
,5593 הפרסומים בילקוט שתוקנה ,3596 עמ' התשס"ו, ,5539
עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,446 עמ' התשס"ז,

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום השרון הוד

תוספת

דרך דרך, הייעוד:  ;174 ,172-168 ,63 ,53 ח"ח ,6451 גוש
משולבת ושצ"פ.

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(11 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"א
(3-4 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 לפי סעיף ביטול הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת

לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת סעיף לפי ההודעה
עמ' התשנ"ו, ,4434 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בטלה. - (אשדוד) 3/במ/204 מס' מפורטת תכנית לענין ,4332

(22 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז א'
(3-4 (חמ

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

התכנון והבניה חוק הודעות לפי
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז   

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ירושלים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים
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מק/9153". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

ג'בל  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
-223.600 אורך קואורדינטות שבין השטח מוכבר, אל

223.625 לבין קואורדינטות רוחב 628.850-628.825.

שינוי  ללא מאושרים, בנין  בקווי שינוי  התכנית: מטרת  
בשטח. לקיים בהתאם בשטח, מאושרות בניה בזכויות

מק/11987". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מערב-מזרח קואורדינטה ;29 גרשום רבנו רח' הבוכרים,

 30103 גוש ;220800 X קואורדינטה דרום-צפון ,633375 Y
אליפסה  מס' התקבל (בשטח  7 חלקה רשום),  (מוסדר
ארעיות בחלקות מדובר החדשה החלוקה לפי ,(1536/06

ו–2. 1

בניית  לשם מאושרים בנין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
שייהרס. מבנה במקום חדש מבנה

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז המחוזית לתכנון הועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכנית שינוי מק/10202", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (1)
לירושלים. המקומית המיתאר

יפה שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
אורך קואורדינטות שבין השטח ,10 נוף יפה  רח'  נוף, 

217.525-217.490 לבין קואורדינטות רוחב 631.760-631.730 
.30161 גוש החדשה; ישראל רשת פי על

וקביעת  א) שינוי בקווי הבנין המאושרים התכנית: מטרת  
וקביעת קוויבניןחדשיםללאשינויבזכויותבניהמאושרות,
בנין קווי קביעת ב) השטח; של מחדש לחלוקה הוראות
ולנספח לתשריט ובהתאם בשטח לקיים בהתאם חדשים
קביעת ד) התכנית; למימוש ביצוע שלבי קביעת ג) הבינוי;
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 
קביעת ו) להריסה; ומדרגות גדרות בגין הוראות קביעת ה)

הבעלים. בהסכמת חדשה וחלוקה איחוד בגין הוראות

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3521 עמ' התשס"ו, ,5537

לתכנית שינוי מק/11241", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (2)
2302א.

אום  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 626.610-626.550 אורך קואורדינטות  שבין השטח טובא, 
רשת  פי על  221.450-221.400 רוחב קואורדינטות לבין

.5 חלקה ,(30789) פיסקלי החדשה; גוש ישראל

שינוי  ללא מאושרים בנין קווי שינוי א) התכנית: מטרת  
בינוי הוראות קביעת ב) בשטח; מאושרות בניה בזכויות

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3983 עמ' התשס"ו, ,5547

לתכנית שינוי מק/11281", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (3)
.2317

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 219.650-219.575 אורך קואורדינטות  שבין השטח צפפה, 
ישראל  רשת 626.975-626.875 לפי רוחב קואורדינטות לבין
83 וחלק  ,80 ח"ח חלקה 81, טבליא, 4 ירדני גוש החדשה;

מדרך.

במספר  ושינוי בנין  בקווי שינוי א) התכנית:  מטרת  
מאושרות; בניה בזכויות שינוי  ללא המרבי  הקומות
הוראות ג) קביעת התכנית; למימוש שלבי ביצוע קביעת ב)
קביעת ד) בשטח; בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

בהסכמת בעלים. מחדש איחוד הוראות בגין

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4530 עמ' התשס"ו, ,5562

לתכנית שינוי מק/11436", מס' מקומית מיתאר  "תכנית (4)
.5435

עטרות,  ירושלים,  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
-220.800 אורך קואורדינטות שבין השטח תעשיה, אזור
פי  על   640.275-640.175 רוחב  קואורדינטות  לבין   220.925
,30601 גוש ;40 ח"ח ,29510 גוש החדשה; ישראל  רשת

 19 מס' מגרש ללא מספר; דרך חלקות ,148 ,137 ,134 ח"ח
תכנית 5435. 24 לפי וחלק ממגרש מס'

מגרשים  שני של מיקומם החלפת א) התכנית: מטרת  
כל הכולל של את השטח לשנות ושינוי בגבולותיהם בלי
תעשיה מאזור הקרקע ייעודי במערך שינוי ב) מהם; אחד
תעשיה, לאזור פתוח ציבורי ומשטח פתוח ציבורי לשטח
הקרקע; מייעודי אחד כל של הכולל השטח שינוי  ללא

 1 מס' לבניה, בשטח מגרש חדש קביעת קווי בנין חדשים ג)
וקביעת תנאים בינוי הוראות קביעת ד) המיועד לתעשיה;
איחוד בגין הוראות קביעת ה) בשטח; בניה היתר למתן

הבעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.1183 עמ' התשס"ז, ,5616

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ירושלים, ולבניה לתכנון
בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים, מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים
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מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנית כפופה מי/במ/113א, לתכנית שינוי הל/מק/521", מס'

מי/במ/113א.

רח' השלום גוש, אבו ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 14 חלקה ,29522 גוש -

להקמת היתר ב) בנין; קווי שינוי א) התכנית: מטרת
במגרש;  יח"ד  3 עד  להקמת היתר ג) במגרש; מבנים  3  עד
לפי  4 קומות במקום 3 קומות הכל סך רביעית, קומה תוספת ד)

מי/במ/113א. תכנית

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3859 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5543, 4.5.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מבשרת ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי ,02-5333125 טל' ציון,
ירושלים, ,1 המלכה שלומציון  רח' ירושלים, מחוז ולבניה 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,02-6290222 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

בלק יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי יהודה מטה ולבניה
מי/מק/770/ט", מס' מפורטת "תכנית מופקדת ירושלים מחוז

מי/במ/770. מי/200, לתכניות שינוי

משק שחר, טל מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 ח"ח גוש 5946, - 32 מס'

ייעוד ושינוי בהסכמה וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
א חקלאי מאזור ייעוד שינוי א) ידי: על ,32 נחלה בתחום 
מאזור ייעוד ב) שינוי במקור; ב' אזור חקלאי בנחלה למגורים

א. חקלאי מגורים בנחלה לפי מבא"ת לאזור ב חקלאי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
העזר, אבן מרכז יהודה, מטה ולבניה לתכנון המקומית  הועדה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900947 טל' שמשון, ד"נ
שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז המחוזית לתכנון  הועדה

.02-6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

מאיר ויזל  
המקומית הועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

אביב תל מחוז
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

אלה: תכניות הפקדת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

במבני גדרות בדבר הוראות - תא/מק/3647" מס' "תכנית (1)
ציבור. למבני המיועדים במגרשים ציבור ובמוסדות חינוך

תל– תכנון מרחב ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
אביב-יפו

גדרות  גובה בדבר בנין הוראות קביעת התכנית: מטרת  
למבני המיועדים במגרשים ציבור ובמוסדות חינוך במבני

ציבור.

מס' שינוי המומחה, מתחם - תא/מק/3702" מס' "תכנית (2)
1 לשנות 2007  מס'  תכנית 2636 ושינוי 1 לשנת 2007 של

.2277 לתכנית

נווה  שכ' תל אביב, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.23 חלקה גוש 6929, - 40 רח' שבזי ,18 פינס רח' צדק,

ידי:  על  בחלקה התכנון איכות שיפור התכנית: מטרת    
עיצוב הוראות שינוי ב) אדריכליים; ועיצוב בינוי שינוי א)
6 מ'  רדיאלי ברדיוס קדמי קו בנין שינוי ג) קומת הגג; של
סמטת  ושבזי הרחובות שבזי ופינס, בפינת 0 מ', בנין לקו
לטובת  יח"ד)   36 (מתוך  יח"ד  6 עד המרת ד) צדק; נווה
המותר  השטח כל סך את לשנות בלי מסחר יחידות  8

לבניה.

במשרדי תשלום, בלא בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
ובשעות בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על ידי שינוי נפגע עצמו את הרואה אחר בכל פרט תכנוני או

בתוך  רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
התנגדות להגיש בעיתונים, זו  הודעה  פרסום מיום חודשיים

האמורה. המקומית הועדה במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תא/מק/ מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,

של   2004 לשנת   7 מס' שינוי 34(הת), הכובשים רח' - "3554
תכנית 2510. מס' 1 לשנת 2004 של 44 ושינוי תכנית

רח' תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- גבולות התכנית: בצפון ;96 חלקה -34 גוש 6916, הכובשים
במערב ,6916 בגוש   97 חלקה - בדרום  ,6916 בגוש   95 חלקה

הכובשים. רח' - ממזרח 92 בגוש 6916, ,91 חלקות -

במטרה שקיימים בפועל בנין קווי התכנית: מיסוד מטרת
הבנין בקווי שינוי א) ידי: על במקום, המגורים את לשפר
בתשריט כמסומן  בפועל הקיים לפי החזיתות בכל הקיימים 

44 אשר  תכנית של לכך בהתאם שינוי ב) המדידה; ובתכנית
מיום ,1142 הפרסומים בילקוט ניתנה לה תוקף מתן על הודעה
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הודעה  אשר התימנים 2510 כרם תכנית של ושינוי ,20.11.2000
מיום   4161 הפרסומים בילקוט ניתנה  לה  תוקף מתן בדבר

.11.11.1993

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.391 עמ' התשס"ו, ,5592

ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל אביב, תל ,68 גוריון בן שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר   דורון
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

אלה: אונו מופקדות תכניות ולבניה

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/108", מס' מפורטת "תכנית (1)
תממ/156.

צה"ל 4  רח' כפר אז"ר, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.246 חלקה ,6177 גוש -

במגרש.  הבניה חריגות  כל הסדרת א) התכנית:  מטרת  
או מחדש, ובניה הריסה, או חדשה בניה של במקרה
של במקרה תממ156, לפי הבנין קווי יהיו שימוש שינוי
הקבועים הבנין בקווי תבנה הבניה תוספת - בניה תוספת
לבניה  המותר הכולל 6% בשטח של תוספת ב) בתממ156;
לבניית אפשרות מתן ג)  הקלה; במסגרת  לבקשו שאפשר

בין  עיקרי שטח להעברת אפשרות מתן ד) דיור; 3 יחידות
ללא יישאר העיקרי השטח כל שסך ובתנאי הדיור יחידות
אדום כמפורט בקו קיים למבנה בנין בקו ה) שינוי שינוי;
הנוספת: הדיור שטחי שירות ליחידת תוספת ו) בתשריט;
לזכויות  נוסף הג"א דרישות לפי ממ"ד למחסן, מ"ר  15
להעברת אפשרות מתן ז) בתממ156; המותרות הבניה

דיור  יחידת לכל מ"ר  15 של בשטח הבית לצורכי מחסן
פרגולות לבניית ח) מתן אפשרות המבוקש; המבנה לתחום
להעברת אפשרות  מתן  ט) והבניה; התכנון  חוק  לפי
למגורים  שירות לשטחי חקלאיים  שירות משטחי  5%
המגורים. מבית בנפרד או בצמוד חניה מבנה לצורך
תותר י) ;0 - בנין קו על החניה מבנה להקים יהיה ניתן
המבקש מגרש ובתחום גובלים מגרשים בין גדר בניית
מפני  מ'  1.5 יהיה הגדר גובה האלה: בתנאים בלבד
מ'   1 יהיה הגדר  גובה - לחזית גדרות הנמוכים, הקרקע 
לגובה עד להשלים ניתן טבעית, אבן בציפוי  מהמדרכה
מתן  בניה: היתר למתן תנאי יא) קל; מחומר מ'  1.80 של

התקן. לפי חניה פתרונות

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/133", מס' מפורטת "תכנית (2)
תממ/156.

בן  רח' אז"ר,  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
62 חלקה גוש 6177, - 4 גוריון

מתן  ב) במגרש; הבניה חריגות כל הסדרת א) התכנית: מטרת  
ובתנאי יחידות הדיור בין עיקרי להעברת שטח אפשרות
תוספת של ג) שינוי; ללא יישאר העיקרי השטח שסך כל
במסגרת  לבקשו שאפשרי לבניה המותר הכולל 6% בשטח

אפשרות מתן ה) קיים;  למבנה בנין בקו שינוי  ד) הקלה;
15 מ"ר לכל  עד הבית בשטח של להעברת מחסן לצורכי
אפשרות מתן ו) המבוקש; המבנה לתחום מגורים יחידת
בכל המותרים הרעפים גגות על נוסף שטוחים גגות לבניית

 5% העברת ח) פרגולות; לבניית אפשרות מתן ז) המבנים;
חניה לצורך למגורים שירות לשטחי חקלאיים משטחים
מתן המגורים; ט) או בנפרד מבית בצמוד ומחסנים לבית
גדר בין בניית י) תותר ;0 בנין בקו חניה לבניית אפשרות
בתנאים בלבד המבקש מגרש ובתחום גובלים מגרשים

גדרות  הנמוכים; הקרקע מפני מ'  1.5 הגדר גובה  האלה: 
טבעית,  מהמדרכה בציפוי אבן 1 מ' גובה הגדר לחזית -

מ' מחומר קל. 1.80 לגובה עד להשלים ניתן

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/139", מס' מפורטת "תכנית (3)
קא/מק/122. תממ341, תממ200ב,

הס 14  אונו, רח' קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.158 חלקה ,6494 גוש -

ידי:  על  בחלקה, הבניה חריגות הסדרת התכנית: מטרת    
אחת מרתף קומת לבניית אפשרות מתן ב) בנין; קו שינוי א)
המצורף הבינוי בנספח כמפורט קרקע קומת לקונטור מחוץ
בשטחי שינוי אין ג) תממ341; בהוראות 9.א.1 סעיף וביטול
על יעלה לא המרתף שטח מקרה ובכל המותרים, הבניה

ליח"ד. מ"ר 120

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/156", מס' מפורטת "תכנית (4)
קא/מק/122. תממ341, תממ200ב,

דב  רח' אונו,  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
.152 חלקה גוש 6492, - 22 הוז

ידי:  על  במגרש, הבניה חריגות הסדרת התכנית: מטרת    
אין ג) לפרגולות; בנין קווי  שינוי ב)  בנין; קווי שינוי א)

הבניה. בזכויות שינוי

מיתאר לתכנית שינוי קא/מק/160", מס' מפורטת "תכנית (5)
.281 תממ

אונו  פסגת אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.68 ,42 חלקות ,6370 גוש -

בית  הכולל מבנה להקמת אפשרות מתן התכנית: מטרת  
ניצול  תוך  901 במגרש ומטבחון משרד שירותים, קפה,
לרווחת מבנים הקמת המאפשר בתקנון המקורי הסעיף
בדבר בתחום השצ"פ על ידי: א) קביעת הוראות הציבור
יצירת מגרש ב) הבעלים; בהסכמת מחדש איחוד וחלוקה

שטחים  של בייעוד מאוחד מגרש המהווה  901 חדש
הוראות קביעת  ג)  ציבור; ומוסדות מבנים  פתוחים, 
החדש; במגרש המבנים  להקמת אדריכלי ועיצוב   בינוי
לצורך תוקף ברת בתכנית מאושר בתוואי דרך הרחבת ד)

בלבד. חניה

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין

.03-5311245 טל' אונו, קרית סוקולוב 13, רח' ולבניה אונו,

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

מסתמכת. היא שעליהן
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מרחב תכנון מקומי אונו
תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
קא/ מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

.156 תממ מיתאר לתכנית שינוי מק/124",

צה"ל רח' אז"ר, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.26 חלקה גוש 6177, - 24

במגרש; הבניה חריגות כל הסדרת א) התכנית:  מטרת
אפשרות להעברת  מתן ג) 3 יחידות דיור; לבניית אפשרות מתן ב)
העיקרי השטח כל שסך הדיור ובתנאי יחידות בין עיקרי שטח
לבניה  המותר הכולל 6% בשטח של ד) תוספת ללא שינוי; יישאר
למבנים בנין בקו  שינוי ה) הקלה;  במסגרת לבקשו  שאפשרי
לפי הנוספת הדיור שטחי שירות ליחידת של תוספת ו) קיימים;
הג"א;  דרישות לפי ממ"ד 15 מ"ר, של בשטח מחסן זה:  פירוט

והבניה. התכנון חוק לפי פרגולות לבניית אפשרות מתן ז)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.211 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 22.9.2006 ובילקוט

המקומית  הועדה במשרדי  נמצאת האמורה  התכנית  
טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב  רח' אונו, ולבניה   לתכנון 
לתכנון ולבניה מחוז המחוזית וכן במשרדי הועדה ,03-5311245
וכל ,03-7632573 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

בריל דוד  
המקומית הועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

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

בב/105/ב, בב/360/ד. לתכניות שינוי בב/מק/360/ה", מס'

,6192 גוש ברק - ומקומם: בני השטחים הכלולים בתכנית
,1060 ,1057 ח"ח 1054, 1099 בשלמותן, ,1096 ,1092-1086 חלקות

.1098 ,1093 ,1079-1069 ,1066 ,1063

האדריכלי; ובעיצוב בבינוי שינויים א) התכנית: מטרת
זכויות  ניוד  ג)  מ'; ל–20  מ' מ–40 הצפוני  הבנין בקו שינוי ב) 
התכנית של ייעוד הקומות השונות באותו בין מותרות בניה
השימושים השונים בייעוד בין בניה הראשית, והעברת זכויות
הזכויות בסך שינוי ללא הראשית, שבתכנית לתעסוקה מיוחד
מספר בדבר הראשית התכנית  בהוראות שינוי  ד) המותרות;

המותרים. החניה מקומות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3351 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5532, 10.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ברק, בני  ,11 המלך דוד רח' ברק,  בני ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-5776487 טל'
תל–אביב, ,125 בגין דרך הממשלה, קרית אביב, תל  מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-7632579 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
בב/105/ב, בב/105/א,  לתכניות שינוי בב/מק/3025",  מס'

בב/מק/105/פ. בב/274,

רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
בשלמותה. 296 חלקה גוש 6122, - 52 סוקולוב

גג) (דירת  אחת דיור יחידת תוספת א) התכנית: מטרת 
מאושרות),  הקלות (כולל המותרות הדיור יחידות ל–8   מעל
שטחים  תוספת ללא  א-ה, בקומות דיור  יחידות  9 הכל סך
השטח בדבר מק/105/פ תכנית בהוראות שינוי  ב) עיקריים;
הגג; דירת יחידות הדיור בקומה שמתחת לקומת של הממוצע

היתר. למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ג)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4701 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5568, 20.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ברק, בני  ,11 המלך דוד רח' ברק,  בני ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-5776487 טל'
תל–אביב, ,125 בגין דרך הממשלה, קרית אביב, תל  מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-7632579 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

מיתאר לתכניות שינוי גב/מק/472", מס' מפורטת "תכנית (1)
גב/170, גב/258א, גב/53, גב/מק/258/ו,   גב/מק/2002,

גב/מק/353/ה, גב/353/ו. גב/406, גב/123,

בורוכוב רח' בתכנית ומקומם: גבעתיים, הכלולים השטחים  
,6167 גוש  -  8-6-4 העבודה  אחדות רח' פינת  15 

.7 חלקה

 + קומות מ–5  הקומות מספר שינוי א) התכנית: מטרת
קומת  + 8 קומות עד כניסה לגג מעל קומת יציאה חדרי
קומות ומעל כניסה קומת מעל  (פנטהאוז)  גג לדירות גג
הדרומי יהיה בצד הבנין גובה ג) בנין; קווי שינוי מרתף; ב)

קומת  מעל (פנטהאוז) גג לדירות גג קומת + 6 קומות עד
מפולשת קומה שהמשכה חלקית מרתף קומת מעל כניסה,
עד יהיה הצפוני בצד  הבנין גובה מרתף,  קומת  ומעל

קומת כניסה  מעל (פנטהאוז) גג לדירות גג קומת 8 קומות +
עיקריים ללא לשטחים זכויות הבניה ד) מרתף; ומעל קומת
בניה; היתר הוצאת בעת התקפות לתכניות ובהתאם שינוי
מתכנית ללא שינוי לקרקע מתחת שטחי שירות כל סך ה)
לשטחים בניה זכויות לנייד ניתן יהיה ו) גב/מק/2002;
לנייד ניתן יהיה  ז) בבנין; השונות הקומות בין  עיקריים
שטחי כולל ניוד הקומות השונות בבנין שירות בין שטחי
הקרקע; מעל לקומות לקרקע  מתחת  מהקומות  שירות

שטח  ט) יח"ד;  40 על יעלה לא הדיור יחידות מספר ח)
שטח   + עיקרי (שטח מ"ר  מ–90  יפחת לא בממוצע דירה
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בורוכוב,  רח' לכיוון 8 מ' - קדמי יהיו: הבנין קווי י) ממ"ד);
 - קדמי צפון, לכיוון - 5 מ' קדמי מערב, לכיוון 4 מ' -  צדדי
ו–6.5  כולל 4 קומה  עד העבודה אחדות רח' לכיוון מ'  4
המרתף בקומות  הבנין  קו החמישית.  מהקומה  החל  מ'
גב/מק/2002; תכנית לפי מגרש,  גבול  עד אפס יהיה
קומה  מעל קדמי בנין מקו מ'  1.20 של בליטה  תותר יא) 
הבנין יכלול ועיצוב תכנון יב) כניסה; קומת מפולשת ומעל
החל העבודה אחדות  רח' לכיוון המזרחית בחזית  נסיגה
פתוחות; מרפסות ואילך, למעט בליטת החמישית  מהקומה
וקווי הקומות מספר לגבי ומחייב מנחה הוא הבינוי נספח יג)
של בשטח לציבור הנאה  זיקת תירשם יד)  בלבד;  הבניה
בורוכוב  הרחובות בפינת המדרכה להרחבת מ"ר כ–29 
מוצע  מצב בתרשים  A באות כמסומן העבודה ואחדות
בתחום המדרכה  פיתוח  עבודות טו) התב"ע;  בתשריט 
תנאי והם היזם חשבון ועל ידי על יבוצעו המגרש גבולות
קורות בטון דקורטיביות בניית תותר תעודת גמר; טז) לקבלת
הבנוי מהקו גג מרפסת  בליטות שטח יז)  הגג; בקומת
בליטות;  - שירות לשטח  ייחשב שמתחתיה  הקומה   של
בגובה  כניסה ולובי מ'  4 כניסה עד קומת גובה יותר יח) 
החניה יט) מספר מקומות ב'; תחתית רצפת קומה עד כפול
דיור.  חניה לכל יחידת 2 מקומות של חניה תקן לפי ייקבע
החניות  5% מסך עד סטיה של תותר העיר באישור מהנדס
בקומות חניה) (מכפילי חניה מיתקני התקנת תותר הדרוש.
חניה מיתקן כל כי יובטח (1 ובתנאים אלה: המרתף בלבד

אחת;  לדירה משותף בית ברישום יוצמד 2 חניות המהווה
יחידות  22% ממספר על יעלה לא החניה מיתקני מספר (2
ועמידים מחומרים קשיחים יהיו חומרי הציפוי כ) הדיור;

העיר. מהנדס ובאישור הנחיות לפי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.489 עמ' התשס"ז, ,5594 ובילקוט הפרסומים ,3.8.2006

מיתאר לתכניות שינוי גב/מק/504", מס' מפורטת "תכנית (2)
גב/406. גב/353ו, גב/מק/281/ד, גב/385, גב/281א, גב/281,

בן  ש. רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 595 חלקה גוש 6161, - 4 צבי

והתכניות  הבינוי תכנית  שינוי  א)  התכנית: מטרת  
מרבי למגדל בנין גובה וקביעת התכנית התקפות בתחום
ס"מ,  ב–50  ה–0.00+ מפלס הגבהת  א) ידי: על  המזרחי, 
גובה  הגבהת ב) הים; פני גובה מעל מ' ל–55  מ' מ–54.5
של  לגובה  מ'   3 של  (מגובה ס"מ ב–5  הטיפוסית  הקומה
לפנטהאוז  האחרונה מתחת הקומה הגבהת גובה ג)  3.05 מ');
מגובה  הפנטהאוז קומת גובה הגבהת ד) ל–3.27 מ'; מ' מ–3
רצפת  מפלס גובה שינוי ה) מ';  3.35 של  לגובה  מ'   3 של
המים;  פני מעל מ' ל–95.10  מ' מ–93.5 הגג על   החדרים 
בתב"ע  שנקבע הגובה מעל מ' מ–1.60  הגבהות  הכל סך 

281ד.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.490 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5594, 26.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
מעוניין וכל גבעתיים, ,2 שינקין רח' גבעתיים, ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

נטוביץ יצחק  
הועדה  מקום יושב ראש ממלא  
            המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הרצליה ולבניה
הר/מק/2112", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
הר/2000/א, הר/2000/מ, הר/253/א, הר/1259, לתכניות שינוי

הר/672.

,6529 גוש הרצליה - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותה. 101 חלקה

יח"ד  מ–6  דיור יחידות מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
באחוזי  (6% הקלה הקלות בגין של 16% ב) תוספת ל–10 יח"ד;
קומות  שתי בגין  הקלה  5% מעלית,  בגין הקלה  5% בניה,
בתכנית; הקבוע  בנין בקו שינוי ד) דרך; הרחבת ג) נוספות); 
הקרקע; לפני ומתחת מעל מרביים שירות שטחי תוספת  ה)
חלק קביעת ז) המבנה; של המרבי לגובה קומות שתי תוספת ו)

הקרקע. בקומת הדירה של דירתי כמרתף המרתף מן

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבנין מעוניין בקרקע, כל לקהל. האמורים פתוחים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל

בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
הרצליה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה  למשרדי בעיתונים,
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק הרצליה. ,22 סוקולוב רח'
,125 בגין רח'  אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה 

.03-7632585 טל' אביב, תל

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

מסתמכת. היא שעליהן

גרמן יעל  
המקומית הועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה לתכנון
מס' מפורטת "תכנית  מופקדת אביב תל מחוז   ולבניה
רג/340/ג, רג/340, רג/1223, לתכניות שינוי רג/מק/1223/א",
רג/מק/340/ג/1/16, רג/340/ג/3, רג/340/ג/15, רג/340/ג/1,

ובהתאם  רג/מק/340/ג/9,  רג/מק/340/ג/6, רג/מק/340/ג/11,
רג/מק/340/ג/17. רג/מק/340/ג/16, לתכניות

רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בצפון התכנית: גבולות ;355 ,230 חלקות גוש 6126, - 12 האשל
רח' - במזרח נתן, רח' - במערב 354 בגוש 6126, ,353 חלקות -

540 בגוש 6126. ,232 חלקות - בדרום האשל,

סעיף  לפי  לבנין, יח"ד   4 של תוספת א) התכנית:  מטרת
רג/340; תכנית מכוח מדרון דירות ו–2 לחוק,  62א(א)(8)
בגובה שינוי קומות, ידי תוספת על  הבינוי הוראות שינוי ב)
במפלס ושינוי הבנין, בדירוג שינוי המבנה, של האבסולוטי

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

אביב. תל ,13 קומה ,125 בגין מנחם
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן

בר צבי  
                        יושב ראש הועדה המקומית

                              לתכנון ולבניה רמת גן

חיפה מחוז
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
"תכנית מיתאר ל שינוי בדבר הכנת והבניה, התשכ"ה-1965,
וזיוונית מחניים רחוב הרחבת - מס' חפ/מק/2189א" מקומית 

הכרמל. במרכז

הכרמל, מרכז ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש ;64 ,26-24 ח"ח ,10909 גוש - וזיוונית מחניים הרחובות

.124 ,60-57 ,55-52 ,49 ,48 ,45 ,44 ח"ח ,10807

לרחוב וזיוונית מחניים הרחובות הרחבת התכנית: מטרת
חפ/ מאושרות בתכניות הכלולים שטחים למעט מ', 13 של

חפ/1571. חפ/1030א, חפ/1030, חפ/1597ג, 1597א,

חפ/423, חפ/178, האלה: התכניות את משנה התכנית
חפ/229ד.

חפ/1597ג, חפ/1597א, האלה: לתכניות כפופה התכנית
חפ/1751. חפ/1030א, חפ/1030,

כי  המקומית הועדה מחליטה לחוק,  78 לסעיף בהתאם
המאושרות התכניות לפי יהיו התכנית בתחום בניה היתרי

שבהכנה. להתאמתם לתכנית ובכפוף

ייקבע לשלוש  ההודעה 78 לחוק, תוקף פי הוראות סעיף על
ברשומות. פרסומה מיום שנים

מרחב תכנון מקומי חיפה

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הועדה חיפה ולבניה
חפ/מק/950ד", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה

חפ/1400. חפ/950ב, לתכניות שינוי

הנמצאת קרקע חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש - העצמאות לרח' רח' יפו הקתולי שבין העלמין בית באזור
ח"ח ,10834 גוש ;98 ,96 ,89 ,68 ,61-59 ח"ח ,69 חלקה ,10832

.232 ,231

מאושר. בתוואי דרך הרחבת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
בתכנית במשרדי ניתן לעיין הפרסומים בעיתונים. המאוחרת בין
למשלוח המען  חיפה.  ,3 ביאליק רח' עיר, לתכנון המחלקה
חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה בדואר: התנגדויות
את ימציא המתנגד .31047 חיפה ,14 שוקרי חסן רח' ,4811 ת"ד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי התנגדותו העתק

.04-8633448 טל' ,31048 חיפה ,15 פלי"ם חיפה, רח' מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חיפה

תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

דרך הרחבת חפ/מק/821ו", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ו–198 בגוש 11201 לכביש  196 חלקות לחבר כדי ,2325 מס'
של  מיתאר תכנית - חפ/229  לתכניות שינוי זיו, עוקף
עירוני  אצטדיון חפ/933 - ,15.2.1934 מתאריך חיפה העיר
שאנן  מעונות - חפ/821  ,8.12.1960 מתאריך זיו בשכונת
יגאל  רמות - חפ/1745  ,25.2.1960 מתאריך זיו  בשכונות 
חיפה -  מיתאר חפ/1400 - תכנית ,7.6.1984 מתאריך אלון

.3.7.1980 מופקדת, מתאריך

נווה  מורדות חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,11201 גוש - זיו עוקף וכביש הכהן אדם רח' בין  שאנן,

.1 ח"ח ,11202 גוש ;197 ,145 ח"ח

להסדיר  כדי מאושר בתוואי דרך הרחבת התכנית: מטרת  
ו–198 בגוש  196 בניה לחלקות רכב לכלי בטיחותית גישה

.11201

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2783 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5294, 22.4.2004 ובילקוט

איחוד חפ/מק/1141כד", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
לתכניות שינוי ו–184 בגוש 12257, 43 וחלוקה של חלקות

חפ/1141ב. חפ/1141א, חפ/1400,

דניה  שכ' חיפה, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
(דרך). 221 ח"ח ,12256 גוש - הפלטה שארית רח' לאורך

.184 ,43 חלקות ,12257 גוש

הסכמת  ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
ב) שינוי ייעוד; כל בשטח הכולל של שינוי בעלים, וללא

בתכנית. הקבוע הבנין בקו שינוי ג) לדרך; סובה מקום

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.899 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5605, 8.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון
שד' מחוז חיפה, ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הועדה וכן
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

יהב יונה  
המקומית הועדה ראש יושב

חיפה ולבניה לתכנון
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הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בדבר  שהודעה מכ/290  לתכנית  שינוי מק/מכ/290ב",  מס'

התשנ"א. ,3865 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה

 15 הרדוף רח'  נשר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.43 חלקה ,11269 גוש -

המסומן לפי וצדדי אחורי בנין קו שינוי התכנית: מטרת
בתשריט.

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.655 עמ' התשס"ז, ,5599

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הועדה במשרדי וכן הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון
בה בימים לעיין רשאי וכל מעוניין חיפה, מחוז לתכונן ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יואל מוזס  
המקומית הועדה ראש יושב

הכרמל מורדות ולבניה לתכנון

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ענ/360במ. מיתאר לתכנית שינוי מק/ען/752",

- אלע'רבייה בקה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.40 ח"ח ,8765 גוש

הנכללים של השטחים חדשה א) חלוקה התכנית: מטרת
בנינים בדבר בנין קו ב) הקטנת בעלים; הסכמת ללא בתכנית
ציבור; לצורכי  שטחים הגדלת ד) דרך; הרחבת ג)  קיימים; 

התכנית. קיימים בתחום בנינים לרישוי בסיס חוקי יצירת ה)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4125 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5225, 31.8.2003 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ולבניה לתכנון המחוזית ובמשרדי הועדה עירון, ולבניה לתכנון
מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, 15א, פלי"ם חיפה, רח' מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

גבארין סובחי מוחמד  
המקומית הועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטות מיתאר תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי שומרון ולבניה

תכניות אלה: חיפה מופקדות

לתכניות שינוי ש/מק/1260/א", מס' מפורטת "תכנית (1)
ש/מק/1260. ש/23/א, ש/1122/א,

גוש 10206, - בנימינה בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
בשלמותה. 92 חלקה

בחלקה. דיור יחידת תוספת התכנית: מטרת

לתכניות ש/445, ש/מק/1261", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
ש/מק/445/א.

גוש  - יעקב זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 7. 5 בשלמותן, ,4 חלקות ,11296

יעודים  והחלפת וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
בנין. קווי הקטנת ב) הבעלים; בהסכמת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
יעקב. זכרון ,52 המייסדים רח' שומרון,  ולבניה   לתכנון
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.04-8616252 טל' חיפה, 15/ב, הפלי"ם מחוז חיפה, שד' ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה   נמסרת
ביום בעיתונים שפורסמה ש/מק/1248", מס' מפורטת "תכנית
שינוי ,2103 עמ' התשס"ו, ,5501 הפרסומים  ובילקוט  6.2.2006

ש/215/ג. לתכנית

גוש - יעקב  זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
ח"ח 44. 53 בשלמותה, חלקה ,11375

לצורך אחת דיור יחידת  תוספת  א)  התכנית: מטרת
לצורך ליגליזציה. קומה תוספת ליגליזציה; ב)

המקומית הועדה לעיין בתכנית, במשרדי רשאי מעוניין כל
בימים יעקב, זכרון ,52 המייסדים ולבניה השומרון, רח' לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 
שומרון מקומי תכנון מרחב

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

ש/מק/1035. לתכניות ש/558, ש/מק/1087", שינוי מס'

,10964 גוש פרדיס - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,11288 גוש ;28 ,25-23 ח"ח

וחלוקה איחוד במסגרת שטחים ניוד התכנית: מטרת
הבעלים. בהסכמת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.252 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5121, 9.9.2002 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יעקב, זכרון ,52 המייסדים רח' השומרון,  ולבניה  לתכנון
שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8616252 טל' חיפה, 15/ב, הפלי"ם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

קירמאיר מוטי  
המקומית הועדה ראש יושב

שומרון ולבניה לתכנון
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המרכז מחוז   

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

הר/10/346  לתכנית שינוי הר/מק/51/346", מס'  "תכנית  (1) 
תיקוניה. על

נוה  שכ' הוד השרון, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.203 חלקה ,6574 גוש - המכבים רח' נאמן,

סעיף  לפי  עיקרית לבניה בנין בקו שינוי התכנית: מטרת   
מגבול  מ' מ–50  אחורי בנין קו שינוי  א) לחוק: 62א(א)(4)
מגבול  מ–4 מ' בנין צדדי קו ב) שינוי מ'; ל–30 קיים מגרש

מ'. ל–3.50 קיים מגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.24 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5581, 25.8.2006 ובילקוט

הר/ לתכניות שינוי "תכנית מס' הר/מק/20/9/600/א/21", (2)
הר/מק/9/600/ הר/מק/20/9/600/א/8,  במ/20/9/600/א,

20/א/10.

לוטם  רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.272-270 ח"ח ,304 ,299 ,293 חלקות ,6453 גוש -

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
בנין בקו שינוי ב) קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח
השטחים  בסך שינוי ללא 2 יח"ד תוספת ג) בתכנית; הקבוע
בינוי ועיצוב בדבר הוראות של שינוי ד) המותרים לבניה;

אדריכלי.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה   
.1585 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5628, 22.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
השרון, הוד ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד ולבניה   לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,09-7759666 טל'
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

אדיב חי  
המקומית הועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

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

נס/מק/9/117". מס'

שכ' ציונה, נס ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
בשלמותה;   22 חלקה ,5726 גוש  -  4 נורית רח' איריס,   גני

נס/במ/117. מתכנית בשלמותו 212 מגרש

בהתאם בניה והוראות זכויות קביעת א) התכנית: מטרת
אחורי לחלוקה בנין קו שינוי ב) התקפות; להוראות התכניות
קיים.  למצב בהתאם מבטון) (פרגולה בלבד למצללה  22 מס'
לפי בנין מעבר לקיים ו/או בניה חדשה תחויב בקו תוספת כל

התכניות התקפות.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.24 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5581, 31.8.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ציונה,  נס  ,9 הבנים רח'  ציונה, נס ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,08-9383810
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שבו יוסי  
המקומית הועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה המחוזית הועדה נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/45/553", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/100/ש/1. לתכנית

העיר, מרכז  נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 683 חלקה ,8267 גוש - רזיאל דוד רח'

בנין; קווי קביעת ב) עיקרי; שטח תוספת א) התכנית: מטרת
קדמי. בנין מקו מ' 2 עד מרפסות לבינוי; ד) הבלטת שינוי ג)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
נתניה, התעשיה קרית ספיר, אזור ,6 רח' הצורן ולבניה נתניה,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .09-8603170 טל'
רמלה, ,91 מוצקין רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
מיתאר "תכנית  אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
נת/600/א/8, לתכניות שינוי  מקומית מס' נת/מק/600/א/1/8",

נת/7/400.

נוף שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 229 חלקה ,8253 גוש - הגילה רח' הטיילת,

שינוי ללא החניה הסדרי שינוי התכנית: הוראות עיקרי
כל תקן החניה. בסך

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.216 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5587, 11.8.2006 ובילקוט
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המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח' המרכז,  מחוז  ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

שר שמעון     
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

נתניה ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכניות מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכניות שינוי  פת/מק/11/579", מס' מיתאר "תכנית (1) 
פת/במ/14/2000. פת/4/579, פת/1211, פת/2000,

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
221 בשלמותה.  חלקה גוש 6383, - 93 הרצל זאב בנימין

(עד  ל–14 יח"ד יח"ד מ–12 יח"ד תוספת 2 א) התכנית: מטרת  
חדר  עמודים + מ–5 קומות על קומות 2 תוספת ב) ;(20%
בקו  שינוי ג) על הגג; + חדר עמודים על על הגג ל–7 קומות

ואחורי. צדי בנין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4535 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5562, 7.7.2006 ובילקוט

לתכניות שינוי  פת/מק/18/1239", מס' מיתאר "תכנית (2) 
פת/במ/14/2000. פת/2000/א, פת/2000,

הרחובות  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,296 ,187-183 חלקות ,6355 גוש - ספיר ויוסף הירקונים
,4 ח"ח  בשלמותן,  536 ,534 ,533 ,530-520 ,518 ,499 ,498

.705 ,221

באזור  מגרשים של  וחלוקה  איחוד א)  התכנית:  מטרת  
כל של הכולל  בשטח שינוי ללא מאושר ב' מגורים 
בתחום מגרשים בין בניה שטחי העברת ב) קרקע; ייעוד
ג) המותרות; הבניה זכויות כל בסך שינוי בלא התכנית
זכויות כל בסך  שינוי ללא הדיור יחידות מספר  הגדלת
לא יקטן ממוצעת בבנין דירה ששטח  הבניה המותרות, כך
מ–4 קומות  הקומות מספר הגדלת ד) עיקרי; שטח מ"ר מ–95
 + על עמודים לגג ל–5 קומות יציאה חדרי + על עמודים
ללא לגג  יציאות חדרי + (פנטהאוזים) חלקית גג קומת 
הבנין קו הקטנת ה) המותרות;  הבניה  זכויות הגדלת

מ'. ל–36 מ' מ–40 297 בחלקה הדלק מתחנת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה   
.1248 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5481, 16.12.2005 ובילקוט

פת/2000, לתכניות שינוי פת/מק/2/2007", מס' "תכנית (3)
פת/מק/2007/א. פת/במ/2007,

הרחובות  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גבולות ;2 חלקה ,6716 גוש - גוריון בן ודוד העצמאות
,2115 - מגרשים העצמאות, בדרום - רח' התכנית: בצפון
 2117 ,2110 במערב - מגרשים גוריון, בן במזרח - רח' ,2118

.(16 (דרך

 2109 ,2100 מגרשים  גבולות שינוי א) התכנית: מטרת  
התכליות של מחדש הגדרה ב) שטחם; את לשנות בלי
הוראות קביעת ג) ;2100 במגרש המותרים והשימושים

לכל בנין קווי ושינוי ,2100 במגרש הבנינים גובה בניה,
צד  למעט  מ'  ל–0  מ' מ–5 המסחרי המגרש של הכיוונים
מוגן  מדיור זכויות העברת ד) 3 מ'; יהיה בנין קו - דרום
תכסית הגדרת ה) כל הזכויות); סך את לשנות (בלי למסחר
הציבור לשימוש קולונדה ביצוע התרת ו) ;2100 במגרש

השצ"פ. בתחום

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3124 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5525, 24.3.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
תקוה, פתח ,1 השניה העליה  רח' תקוה, פתח ולבניה לתכנון 
בשעות ה',  ג', א', בימים קהל: קבלת שעות  ,03-9052286  טל'
ובמשרדי ,18.00-16.00 הצהריים, בשעות אחר ביום ג' ,12.00-8.30
,91 הרצל רח'  המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה 
בימים בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אוחיון יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב
תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה
רצ/מק/1/1/יא/1", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

רצ/1/1/יא. לתכנית שינוי

כל תחול על התכנית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
התכנון מרחב בתחום והמלאכה התעשיה התעסוקה, אזורי

לציון. ראשון המקומי,

חניה למרתפי בינוי  הנחיות הוספת א) התכנית:  מטרת
לאשר יהיה ניתן מדרוניים במגרשים כי התכנית הראשית לפי
את שינצל באופן בחלקה מפולשת כקומה החניה מרתף את

העיר. מהנדס באישור הקרקע, פני של הטבעי המדרון

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
לציון, ראשון  ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
למשרדי הועדה יומצא העתק ההתנגדות .03-9547577 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

רצ/ לתכניות שינוי רצ/מק/58/8/1", מס' מיתאר "תכנית (1)
בתוקף. רצ/1/1 בתוקף, 8/1
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סטפן  רח' לציון, בתכנית ומקומם: ראשון הכלולים השטחים  
בשלמותה. 495 חלקה גוש 3929, - 17 מרגולין רח' ,2 וייז

הבניה;  והוראות הבניה זכויות קביעת א) התכנית: מטרת  
בנין. קווי קביעת ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.399 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 21.9.2006 ובילקוט

לתכניות שינוי  רצ/מק/51/9/1", מס' מיתאר "תכנית (2) 
בתוקף. רצ/1/1 בתוקף, רצ/9/1

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 74 חלקה גוש 3928, - 12 וייצמן

מ–8.7 יח"ד  דיור, יחידות של 2.3 תוספת א) התכנית: מטרת  
של 6%  הקלה בניה ותוספת קביעת הוראות ב) ל–11 יח"ד;
קביעת  ג) נוספות; קומות 5% למעלית, 5% לשתי לתכנון,

בנין. קווי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.657 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5599, 26.10.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי רצ/מק/1/53/50/1", מס' מפורטת "תכנית (3)
רצ/53/50/1.

שכ'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.78 ח"ח גוש 3628, - 11 פינסקר יהודה, רח' נחלת

בנין;  קווי וקביעת למגרשים, חלוקה א. התכנית: מטרת   
הבניה; בזכויות שינוי  ללא  בינוי  הוראות  קביעת  ב)

מ'. ל–15 214 במגרש חזית אורך קביעת ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.494 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5594, 5.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
לציון, ראשון  ,20 רח' הכרמל לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-9547577 טל'
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז
ובשעות בימים בהן  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מאיר ניצן  
המקומית הועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכניות מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי רחובות ולבניה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכניות שינוי רח/מק/3/8/450/א", מס' מיתאר "תכנית (1)
רח/מק/3/8/450. רח/מק/2/17/1200,

תר"ן 16, רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש  943 בשלמותה; חלקה גוש 3703, - 12 האמוראים רח'

.190 ח"ח ,3705

 190 ח"ח ,3705 מגוש  בניה  שטח ניוד א) התכנית: מטרת   
הזכויות; כל בסך שינוי ללא ,943 חלקה ,3703  לגוש
למגורים  דיור יחידות  13 בן מבנה בניית  תרן, ברחוב  ב)
,3703 בגוש שינוי מרווחי בניה ג) ;943 חלקה ,3703 בגוש
מ', 4 - צדי מזרחי - 5 מ', צפוני קדמי ל: 943 (תרן) חלקה

תוספת 3 קומות  ד) 5.4 מ'; - דרומי אחורי ,0 - מערבי צדי
(תרן). 943 חלקה ,3703 בגוש

רח/ שינוי לתכנית רח/מק/4/1103/ד", מס' מיתאר "תכנית (2)
במ/4/1103.

בשיסט  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 123 חלקה ,3696 גוש -

לכיוון  בתכנית הקבוע בנין בקו שינוי א) התכנית: מטרת  
הבניה  שטחי חלוקת שינוי ב) מ'; ל–8  מ' מ–15 מערב
לבניה השטח הכולל המותר סך בלי לשנות את המותרים,
המיועד השטח הגדלת  זה: פירוט  לפי התכנית  בתחום

השטחים  הקטנת מ"ר; ל–12,490  מ"ר מ–11,120 למגורים
מ"ר;  ל–450  מ"ר מ–1,820 עיקריים בשימושים הנוספים
הציבורי  מהשטח מ"ר  70 ייעוד בדבר הוראה  קביעת
לשמש ויכול  הפרויקט את ישמש אשר אירועים, לאולם 

יח"ד  מ–218  הדיור יחידות מספר הגדלת ג) כנסת; כבית
עיקריות;  השטחים למטרות הגדלת סך ללא יח"ד, ל–221 
כך התכנית, לשטח בינוי לתכנית ביחס הוראות קביעת ד)
עמודים,  לקומת מעל 7 קומות מגורים, יהיה בית ד' שבית
השטחים  ה' ייבנו ובבית ממדי"ם ומחסנים 44 יח"ד, המכיל
זכויות קביעת ה) הציבוריים;  והשטחים  המסחריים

בניה. והוראות

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
רחובות. העתק ההתנגדות ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
המרכז, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה  יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מלול רחמים  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ולבניה רמלה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לה/מק/160/א/2". מס' מפורטת "תכנית (1)

,4348 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 36 חלקה

מ';  ל–0  מ' מ–3 קדמי בנין קו שינוי א) התכנית: מטרת  
צדדי  בנין שינוי קו ג) ל–1 מ'; מ' קדמי מ–3 בנין קו ב) שינוי

מ'. ל–0 מ' מ–4

לה/מק/4/17/1000". מס' מפורטת "תכנית (2)

,4357 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.19 ,17 ,16 ,14-6 ח"ח גוש 4358, 10-7 בשלמותן; ,4 חלקות

בייעוד  לחזיתות מבנים גמר הוראות התכנית: שינוי מטרת  
ל–100%  15% בין מתורבתת או נסורה באבן חיפוי מגורים:

בניה. להיתר בקשה בעת הגשת העיר מהנדס לאישור

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל.  פתוחים האמורים  שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או בבנין 

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
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של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה 
רמלה, ,1 שמשון הגיבור רח' רמלה, ולבניה  המקומית לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9771564 טל'
רמלה, ,84 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9270170 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכניות שינוי  לה/מק/7/130", מס' מפורטת "תכנית (1) 
לה/במ/17/1000/א, מח/170. לה/130, לה/1000,

,3836 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,1 ח"ח ,4350 גוש ;254 ,20-17 ח"ח ,4349 גוש ;27-20 ח"ח

.30 ח"ח ,5802 גוש ;52 ,38

ובלבד שאין  מגרשים של וחלוקה איחוד א) מטרת התכנית:  
ב) הרחבת קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח בתכנית שינוי
זה: פירוט לפי  תוקף בר בתכנית המאושר בתוואי   דרך
שטחים  הגדלת ג) ל–15 מ'; מ' מ–13 101 מס' דרך הרחבת
זה: פירוט לפי ציבור לצורכי תוקף בר בתכנית  שנקבעו
דונם;  ל–0.496  דונם מ–0.062 שב"צ שטח  הגדלת  .1 
דונם;  ל–30.076  דונם מ–15.592 דרכים שטח הגדלת .2 
בקו שינוי זה: פירוט לפי בתכנית הקבוע בנין בקו שינוי ד)

מ'. ל–3 מ' מ–5 101 דרך מס' בנין של

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3071 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5406, 22.4.2005 ובילקוט

לה/250/ב, לתכניות שינוי לה/מק/250/ב/16", מס' "תכנית (2)
לה/3/1000.

,5792 גוש  - רמלה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 13 חלקה

את שטחו  לשנות בלי המגרש חלוקת א. מטרת התכנית:  
קו  שינוי ג) ל–0 מ'; מ' מ–4 קדמי בנין שינוי קו ב) הכולל;
מ'  מ–5  צדדי בנין  קו שינוי ד)  מ'; ל–0 מ' מ–4 צדדי  בנין
לשטחים  מ–600 מ"ר מינימלי מגרש שטח שינוי ה) מ'; ל–0
א' מקומה  בניה אחוזי ניוד ו)  הבניה; זכויות טבלת לפי 

לקומת קרקע.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1059 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5358, 19.11.2004 ובילקוט

ביום 13.1.2006  בעיתונות פורסמה שניה הפקדה על הודעה  
.1947 עמ' התשס"ו, ,5496 הפרסומים ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
טל' רמלה, ,1 הגיבור שמשון רח'  רמלה, ולבניה   לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,08-9771564
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,84 הרצל רח' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

יואל לביא  
המקומית הועדה ראש יושב

רמלה ולבניה לתכנון

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
הפנים שר באישור

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

רש/446. לתכנית שינוי רש/מק/998", מס'

שכ' השרון, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,6414 גוש - והגנים הבאר הפרחים, הרחובות גן,  נוה
.39/2 ;38/3 מגרשים חלקי ;39 ח"ח 38, 50-48 בשלמותן, ,20-16

וחלוקה איחוד בדבר הוראות קביעת א) התכנית: מטרת
מערך שינוי ג) בנין;  קו שינוי ב) הסכמת בעלים; ללא חדשה
לצורכי המיועדים השטחים כל בסך שינוי ללא המגרשים,

51.084 דונם);  התכנית (שטח כל שטחם שינוי בסך וללא ציבור,
מגרש גודל בדבר הוראות  שינוי  ה) בינוי;  הוראות  שינוי ד)

מאושרת. ו) הרחבת דרך מינימלי;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2603 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5396, 24.3.2005 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,03-5401434 טל' השרון, רמת השרון, רמת ולבניה לתכנון
דרך המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
וכל מעוניין רשאי ,03-7632603 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

רוכברגר יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב
השרון רמת ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  שד/מק/16/111", מס' מפורטת "תכנית (1)
שד/1/111. משמ/145(שד),

,7596 גוש  - צופית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן. 64 ,5 חלקות גוש 7624, 10 בשלמותה; חלקה

הסכמת  ללא מגרשים של וחלוקה איחוד התכנית: מטרת  
כל של הכולל בשטח בתכנית שינוי שאין ובלבד בעלים

ייעודי הקרקע.

לתכניות שינוי  שד/מק/27/470", מס' מפורטת "תכנית (2)
שד/1/470. משמ/103(שד),

,4779 גוש  - עינת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.8 ח"ח

ל–60%; מ–40% קרקע הרחבת תכסית התכנית: א) מטרת  
העברת ידי על המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ב)

קרקע. לקומת א' מקומה 20%

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
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לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.03-9000560 טל' ירק, נווה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

דלג'ו מוטי  
המקומית הועדה ראש יושב
השרון דרום ולבניה לתכנון

לודים מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מקומית מפורטת תכנית

"תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה, בדבר בזה נמסרת
לסעיף הפקדתה בהתאם על דבר שהודעה גז/מק/31/314", מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89

.503 עמ' התשס"ו, ,5458 הפרסומים

גוש השבעה - משמר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.72 ,70 ,69 ח"ח 37, 39 בשלמותן, ,29-27 חלקות ,6797

שינוי ללא מגרשים, איחוד וחלוקה של א) התכנית: מטרת
הקבועים בקווי בנין שינוי קרקע; ב) ייעוד של כל הכולל בשטח

בתכנית.

נשאת כיוף  
המקומית הועדה ראש יושב

לודים ולבניה לתכנון

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי קסם ולבניה
שינוי ק/מק/3465", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת המרכז 

לתמא/2/4. כפופה ק/1/3000, לתכנית

גוש - קאסם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.80 ,79 ח"ח ,8880

מחדש וחלוקתם למגרשים איחוד  א) התכנית: מטרת
הקיימים למבנים בנין קווי קביעת ב) הבעלים; בהסכמת
שנקבע כפי בניה  באחוזי שינוי ללא הקיים למצב  בהתאם
(18 יח"ד  התכנית בתחום יח"ד 3 תוספת ג) ק/1/3000; בתכנית

בניה. וזכויות הוראות קביעת ד) יח"ד); 15 במקום

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .03-9370241 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שמחון אלי    
                            יושב ראש הועדה המקומית

                                       לתכנון ולבניה קסם

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המרחבית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי שרונים ולבניה
הצ/מק/398/1-1", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס'  מחוז

הצ/122. לתכנית שינוי

הרחובות יהודה, אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: שטח ;106 חלקה ,7793 גוש - והברוש גלויות קיבוץ

דונם. 1.014

הקרקע; בהסכמת בעלי חלקה חלוקת התכנית: א)  מטרת
הוספתיחידות ג) לפני 1989; תוספתשל6% לתכניותשהופקדו ב)

שינוי בשטח  במקום 2 יח"ד המותרות; ד) 3 יח"ד הכל סך דיור,
במקום 750 מ"ר;  ל–507 מ"ר מינימלי לבית דו–משפחתי  מגרש
קיים לבית צדדי בנין בקו שינוי ו) עקרוני; בינוי קביעת ה)

מ'. ל–0 מ' מ–3 2 במגרש

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המרחבית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
נתניה, פולג,  התעשיה אזור  1ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .09-8636012 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכניות שינוי הצ/מק/78/1-3א", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/78/1-3. הצ/1/17/38,

רח' האירוס  פרדסיה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
 2575 ,2246 ישנים: מגרשים ;507 ח"ח ,781 חלקה ,8002 גוש -
 2774-2772 ,2246 חדשים: מגרשים  לפי תב"ע הצ/78/1-3;

מ"ר. 1,053 התכנית: שטח לפי תב"ע הצ/78/1-3א;

שינוי  ב) בעלים; בהסכמת  חלוקה א)  התכנית: מטרת  
בנין. בקווי שינוי ג) בינוי; הוראות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.402 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 6.10.2006 ובילקוט
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לתכנית שינוי הצ/מק/64/1-6", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/0/1-6.

הרחובות  אליכין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,265 ,263 ,262 ,77 ח"ח ,7922 גוש - ונורית חוגלה שבזי,

מ"ר. 2,107 התכנית: שטח ;283

דרך  הרחבת א) ידי:  על תנועה שיפור התכנית:  מטרת  
לפיתוח. והוראות תנאים קביעת ב) מאושר; בתוואי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3990 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5547, 18.6.2006 ובילקוט

המרחבית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
פולג, התעשיה אזור 1ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה לתכנון 
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי ,09-8636012 טל' נתניה,
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יואל מוזס  
המרחבית הועדה ראש יושב

שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז     

טבריה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

טה/מק/9/2855".

,15027 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 17 חלקה

קיים. מצב לפי שינוי בקווי בנין התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.403 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 27.6.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טבריה, ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6739555 טל'
,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,   מחוז 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

זיגדון אליהו  
המקומית הועדה ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

תכנית בינוי הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי כרמיאל ולבניה
שינוי מק/כר/2/12813", בינוי מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

ג/12813. לתכנית

,18986 גוש כרמיאל - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
,1 מגרשים ;3-1 ח"ח ,18991 גוש ;112 ,111 ,109 ,80 ,48 ,47 ח"ח

ג/12813. מתכנית בשלמותם 4

למגורים. למגרשים בינוי קביעת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
העתק .04-9085681 טל' כרמיאל, ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית למשרדי יומצא ההתנגדות

.04-6508508 טל' נצרת עילית, קרית הממשלה, הצפון,

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלדר עדי  
המקומית הועדה ראש יושב

כרמיאל ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי נצרת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
נצ/מק/ מס'  מקומית מפורטת "תכנית מופקדת נצרת ולבניה 

ג/6617. ג/10701, לתכניות ג/6234, 1081", שינוי

,16579 גוש נצרת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.8/35/2 ח"ח ,8 חלקה

לבניית גשר. קדמי בנין בקו שינוי מטרת התכנית:

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
המתנגד .04-6459203 טל' ,16100 נצרת ,31 ת"ד נצרת, ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי התנגדותו העתק את ימציא
,17000 עילית נצרת  הממשלה,  קרית הצפון, מחוז   ולבניה 

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

ג'ראייסי ראמז  
המקומית הועדה ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי נצרת

מפורטת תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
בדבר הפקדתה והודעה מתוקנת

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 25.10.2004 ביום בעיתונים שפורסמה מפורטת מס' נצ/מק/1054,
הפרסומים ובילקוט האחרון) בעיתון  הפקדה פרסום (תאריך
לסעיף בהתאם וכי ,22.12.2004 בתאריך ,869 עמ' התשס"ה, ,5352
במשרדי מופקדת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
מס' מפורטת "תכנית נצרת ולבניה לתכנון המקומית הועדה

לתכנית ג/11420. נצ/מק/1054", שינוי
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,16564 גוש נצרת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.25 חלקה

אחורי בנין ובקו  המוצע בבינוי שינוי התכנית:   מטרת
התכנית. שאר הוראות שמירה על תוך מ', במקום 8 3 מ'

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
המתנגד .04-6459203 טל' ,16100 נצרת ,31 ת"ד נצרת, ולבניה
אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדותו העתק את ימציא
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה כן אם
התכנון לתקנות היא מסתמכת ובהתאם שעליהן העובדות את
חוקר וסדרי סמכויות לתכנית, בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי

התשמ"ט-1989. עבודתו),

אלראזק עבד בשיר  
המקומית הועדה ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון

עפולה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

עפ/מק/1/8646".

,17764 גוש עפולה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 2001 מגרש ח"ח 16; 67 בשלמותן, ,17 חלקות

ואחורי. בנין קדמי בקו התכנית: שינוי מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.902 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5605, 1.12.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' עפולה, ,47 יהושע רח'  עפולה, ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6520344
עילית, נצרת הפנים, משרד הממשלה,  קרית הצפון,  מחוז
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6508508 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פרץ חביב  
המקומית הועדה ראש יושב

עפולה ולבניה לתכנון

קצרין מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

אלה: תכניות מופקדות קצרין ולבניה

לתכנית שינוי מק/קצ/24/134", מס' מפורטת "תכנית (1) 
בתוקף. ג/במ/134

אפק,  רובע קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.8 חלק ממגרש חלקה בהסדר; גוש 201000, - 75 דברת רח'

בתכנית  הקבוע צדדי  בנין קו שינוי א) התכנית:  מטרת   
בתכנית  הקבוע  אחורי  בנין קו שינוי  ב)  מ'; ל–3  מ'  מ–6

מ'. ל–3 מ' מ–5

לתכנית שינוי מק/קצ/25/134", מס' מפורטת "תכנית (2) 
בתוקף. ג/במ/134

אפק, רובע קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקה בהסדר. ,201000 גוש - זויתן רח'

מ–6 מ'  בתכנית הקבוע קדמי בנין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–2.5

לתכנית שינוי מק/קצ/1/12816", מס' מפורטת "תכנית (3)
בתוקף. ג/12816

תעשיה  אזור קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.29 מגרש בהסדר; חלקה ,201000 גוש -

מ–60%  בתכנית הקבועה תכסית שינוי התכנית: מטרת
ל–75%.

שינוי מק/קצ/5/10834", מס' מפורטת "תכנית (4)
מפורטת  ולתכנית בתוקף ג/10834  מפורטת  לתכנית

מק/קצ/1/10834.

בתרא,  רובע קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בהסדר; חלקה גוש 201000, - 12 סער רח' ביתך, בנה רצועה

.223 מגרש

בתכנית  הקבוע צדדי  בנין קו שינוי א) התכנית:  מטרת   
בתכנית  הקבוע  אחורי  בנין קו שינוי  ב)  מ'; ל–0  מ'  מ–3
בתכנית  הקבועה  תכסית שינוי ג)  מ'; ל–0  מ'  מ–3

מ"ר. ל–240 מ"ר מ–200

לתכנית שינוי מק/קצ/4/6998", מס' מפורטת "תכנית (5)
ג/6998. מפורטת

קדמה,  רובע קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.13 מגרש בהסדר; חלקה גוש 201000, - 11 תדהר רח'

בתכנית  הקבוע צדדי  בנין קו שינוי א) התכנית:  מטרת   
אחורי הקבוע בתכנית  בנין קו ב) שינוי  מ'; ל–2.6  מ' מ–4
בתכנית  הקבועה  תכסית שינוי ג)  מ'; ל–3.5  מ'  מ–6

מ"ר. ל–200 מ"ר מ–150

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
ימציא המתנגד .04-6969664 טל' קצרין, ,28 ת"ד קצרין, ולבניה
לתכנון ולבניה המחוזית הועדה למשרדי העתק התנגדותו את

.04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

קצרין מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכנית שינוי קצ/מק/1/12485", מס' מפורטת "תכנית  (1)
בתוקף. ג/12485

חן  רובע קצרין, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
;766/600 ,263/500 מרכזי: נ"צ ,201000 גוש - (10  (רובע
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דונם. כ–35 התכנית: שטח

מערבי  צפון מתחם של מחדש  חלוקה  התכנית: מטרת  
בשטח שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) ידי: על
שנקבעו שטחים הגדלת ב) קרקע; ייעוד כל של הכולל
גודל  בדבר בהוראות  שינוי ג)  לשצ"פ; ג/12485  בתכנית

בנין. שמותר להקים עליו מגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.661 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5599, 3.11.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי קצ/מק/2/12485", מס' מפורטת "תכנית  (2)
בתוקף. ג/12485

חן  רובע קצרין, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
.201000 גוש - (10 (רובע

ועיצוב  בניה וקביעת הוראות בנין שינוי קו התכנית: מטרת  
ארכיטקטוני.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.662 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5599, 6.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
,04-6969664 טל' קצרין, ,28 ת"ד קצרין, ולבניה  לתכנון
הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי  וכן
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

בר–לב שמואל
המקומית הועדה ראש יושב

קצרין ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,

ג/984. לתכניות ג/6794, גא/מק/94/05", שינוי

,12212 גוש אעבלין - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותה. 42 חלקה

בנין. בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4302 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 7.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-9502021
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

סלאם חאמד  
המקומית הועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מק/גמ/ מס'  "תכנית מופקדת המזרחי הגליל ולבניה  לתכנון 

."323/11752

גוש - סולם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.16 מגרש ;2 ח"ח ,17114

ואחורי. בנין צדדי קווי התכנית: שינוי מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,15241 כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה
התנגדותו ימציא את העתק המתנגד .04-6772333 רב–קווי טל'
קרית הצפון, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה  למשרדי

.04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מק/גמ/ מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,

."317/10689

גוש - טורעאן  כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.504 ,195 ,171 ,170 מגרשים ;1 ח"ח ,16607

,170 מגרשים של וחלוקה מחדש א) איחוד התכנית: מטרת
הקרקע; ייעודי כל של הכולל בשטח שינוי ללא ,504 ,195 ,171
במגרש הקיים למצב קדמי וצדדי בהתאם בנין קווי הקטנת ב)

.100/E המוצע

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.24.12.2001 מיום התשס"ב, ,5041

חקלאי צבי  
המקומית הועדה ראש יושב

המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה
שינוי גע/מק/125", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ג/9346. ג/8898, לתכניות

- מחניים צומת ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.11 ח"ח ,13849 גוש ;24 ,5 ח"ח ,13847 גוש

שינוי ב) מגרשים; של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בקווי בנין.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-6816372 טל' פינה, ראש ,9000 ת"ד הגליל העליון, ולבניה
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לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,

לתכנית ג/12933. גע/מק/147", שינוי

;1 ח"ח ,13492 גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.2 ח"ח ,13493 גוש

מבנים כדי לאפשר הרחבת בנין התכנית: שינוי קווי מטרת
ג/12933. תכנית של המגורים באזור

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.830 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 2.11.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
פינה, ראש ,9000 ת"ד העליון, הגליל ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6816372 טל'
,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד משרד הפנים, הצפון,
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אהרון ולנסי  
המקומית הועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה,

לתכנית ג/8945. גת/מק/1/8945", שינוי

,15421 גוש - מסד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.2 ,1 ח"ח

בקווי בנין. שינוי התכנית: עיקרי הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4602 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5564, 2.8.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' התחתון, הגליל ד"נ התחתון, הגליל ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6628210
וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת  הממשלה, קרית  הצפון,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מוטי דותן  
המקומית הועדה ראש יושב

התחתון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,

ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה
תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

מק/יז/ לתכנית שינוי מק/יז/02/3", מס' מפורטת "תכנית (1) 
.01/3

,17197 גוש  - גניגר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.17 ח"ח 16, 21 בשלמותה, חלקה

תכסית  בינוי והגדלת בהוראות שינוי התכנית: א) מטרת  
בנין. ב) שינוי בקווי בגניגר; 33-1 במגרשים

.4720 לתכנית שינוי מק/יז/01/4720", מס' מפורטת "תכנית (2)

גוש  - אלה גבעת ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותו. מגרש 286 75 בשלמותה; חלקה ,17837

בגבעת  מחדש בהסכמה וחלוקה איחוד התכנית: א) מטרת  
בנין צדי. קו ב) שינוי ;286 במגרש אלה

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' יזרעאל, עמק יזרעאלים, מועצה אזורית ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6520038
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

לתכנית ג/7801. מק/יז/03/7801", שינוי

גוש - גדעון  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותו. 110ב מגרש ;29 ח"ח ,16770

מדרך צפונית לחזית  בנין  בקו שינוי  התכנית:   מטרת
בכפר גדעון. במגרש 110ב ל–2.5 מ' מ' מ–4 3 מס'

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5592, 29.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' יזרעאל, עמק יזרעאלים, מועצה אזורית ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6520038
,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

בריל דוד  
המקומית הועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הגליל לב ולבניה
ג/לג/4/07/12906", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/668. לתכנית ובהתאם ג/9169 ג/12906, לתכניות שינוי

גוש - סכנין  מזרח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 79 חלקה ,19274

ל–1.07 מ' עם  מ' מ–3 קדמי קו בנין התכנית: שינוי מטרת
צדי  בנין וקו  הכביש מן קרקע בקומת  מ'  3 בניה קו  שמירת 

מ'. 2.88 (דרומי)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
העתק .04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595 מחוז הצפון, ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכנית שינוי גלג/14/06/12051", מס' מפורטת  "תכנית  (1)
.31 תמ"א ,2 תמ"מ לתכניות בהתאם ג/12051,

 - סכנין מזרח דרום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 154 ,136-130 ,127 ,124 ,123 ,115 ,80 חלקות ,19322 גוש
-116 ,112 ,109-106 ,88 ,87 ,81 ,79 ,78 ,74 ח"ח בשלמותן,
,156 ,155 ,153-150 ,140 ,139 ,137 ,129 ,128 ,126 ,125 ,122

.263 ,262 ,259 ,182-180 ,177-175 ,165 ,163 ,161-158

חקלאית  קרקע ייעוד שינוי א)  התכנית: הוראות עיקרי  
ייעודי לכל התכליות קביעת ב) למגורים; לקרקע
בניה מרווחי צפיפות, בניה, הוראות קביעת ג) הקרקע;
אדריכלי; ועיצוב בינוי  הנחיות  קביעת  ד)  בנינים;  וגובה

סביבתיות. הנחיות קביעת ה)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ו. הפרסומים 5564, 26.9.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי גלג/34/05/12908", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/12908.

 - חנא דיר דרום ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים   
.25 ח"ח ,19430 גוש ;105 ,89 ח"ח ,19425 גוש

מערבי  מזרחי 0 מ', בנין קו בנין: קווי שינוי התכנית: מטרת  
מ'. ודרומי 3 צפוני 1 מ',

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.658 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5464, 25.11.2005 ובילקוט

המקומית הועדה נמצאות במשרדי התכניות האמורות
,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון
הצפון, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי 
וכל מעוניין רשאי ,04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

פתוחים האמורים שהמשרדים  ובשעות בימים  בהן לעיין
לקהל.

סיאח חמוד  
המקומית הועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
9/מע/מק/32/6485", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

9/ג/6485. לתכנית שינוי

,17468 גוש משהד - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 62 חלקה

ידי על  ציבור למבני שטח במיקום שינוי מטרת התכנית:
בהסכמה. וחלוקה איחוד

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6468585 טל'
נצרת עילית, רבין, קרית הצפון, מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

לתכנית ג/8156. 2/מע/מק/24/8156", שינוי מס' "תכנית (1)

גוש  - ישי רמת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 2 חלקה ,11183

בניה  בהוראות  שינוי  בנין,  קווי שינוי  התכנית:  מטרת   
וגובה). (קומות

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3950 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5545, 23.11.2003 ובילקוט

8/ג/8588, שינוי לתכניות 8/מע/מק/39/8588", מס' "תכנית (2)
ג/11918.

גוש  - כנא כפר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
ח"ח 51. 50 בשלמותה, חלקה ,17390

שינוי  ב)  בנין; בקווי שינוי  א) התכנית:  הוראות עיקרי   
ג) איחוד כל אחוזי הבניה; ללא שינוי בסך בתכסית קרקע,

מינימלי. מגרש בגודל שינוי ד) בהסכמה; וחלוקה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4537 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5562, 14.7.2006 ובילקוט
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המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הועדה ראש יושב

העמקים מבוא ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
שבע באר מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי 5/מק/2413", מס' "תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.120/102/02/5 לתכנית

נאות שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
מס' 11, מגרשים 38402 (בהסדר); - גוש אלקיים השופט לון, רח'

ביתך). (בנה א' מגורים באזור בודדים חד–משפחתיים 20

מ–35% מרבית תכסית הגדלת א) התכנית:  מטרת
כל של ניצול ג)  בנין; בקווי  נקודתיים  שינויים  ב) לכ–43.4%;

אחת. בקומה הבניה זכויות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של מיום פרסומה ימים חודשיים בתוך להגיש התנגדות רשאי
למשרדי הועדה בעיתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון המקומית

.08-646365 טל' שבע, באר

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

תכניות אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

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

5/במ/206. לתכנית שינוי 5/מק/2327", מס' "תכנית (1)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מגרש ג', מגורים אזור ;38187 גוש  חלקי -  6 פלח  זאב, 

.25 מס'

מ'. ל–3 מ' מ–5 צדדי בנין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.784 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5349, 22.10.2004 ובילקוט

5/במ/206, לתכניות שינוי  5/מק/2374", מס' "תכנית (2) 
5/מק/2326.

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
(בהסדר);   38193 גוש  -  52 חמדה ארץ  רח'  ,6 פלח  זאב, 
חד–משפחתי  ,217 מגרש מס' א', בנה ביתך, אזור מגורים

בודד.

המותרים  הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת  
15 מ"ר  שירות בהיקף של בניה למטרת תוך העברת זכויות
מקום חניה קירוי לצורך הקרקע מעל אל ממתחת לקרקע
הגדלת לבניה; ב) כל השטח המותר בסך ללא שינוי נוסף,
בהוראות שינוי ד) בנין; בקווי שינוי ג) מרבית; תכסית
אפשרות ידי מתן על אדריכלי, ועיצוב בדבר בינוי התכנית
הנחיות והוספת קוטג', במקום אחת בקומה בית לבניית

לבניית מצללות מבטון.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.831 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 10.11.2006 ובילקוט

,128/03/5 לתכניות שינוי  5/מק/2393", מס' "תכנית (3) 
.22/128/03/5 ,20/128/03/5 ,3/128/03/5

ו',  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
אזור ,205 ח"ח ,130 חלקה גוש 38088, - 50 דני מבצע רח'
בודד. חד–משפחתי ,149 מס' מגרש ביתך, בנה א', מגורים

קו  זה: פירוט לפי  בנין בקווי שינויים התכנית:  מטרת  
ל–0 מ'  מ' מ–3 קו בנין צדדי מ', ל–2.87 מ' מ–3 קדמי  בנין

מ'. ו–1.75

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.274 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 26.10.2006 ובילקוט

5/מק/198. לתכנית שינוי 5/מק/2401", מס' "תכנית (4)

שכ'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 38267 (בהסדר);  - 93 שטיינמן רח' ,7  נווה זאב, פלח
חד–משפחתי ,72 מס' מגרש  ביתך, בנה  א',  מגורים אזור 

בודד.

המותרים  הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת  
תוך לבניה המותר  השטח  כל בסך שינוי  ללא  בתכנית

שירות  לשטח הקרקע מעל עיקרי משטח מ"ר  10 העברת
תכסית הגדלת ב) מרתף; הגדלת לצורך לקרקע מתחת

אחורי  בנין בקו שינוי ג) מ"ר; ל–215  מ"ר מ–185  מרבית
שינוי  ד) קדמי; בנין קו של נקודתי ושינוי ל–3 מ', מ' מ–5

הבנין. גובה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.831 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 2.11.2006 ובילקוט

5/במ/198. לתכנית שינוי 5/מק/2407", מס' "תכנית (5)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בנה  א', מגורים אזור (בהסדר), גוש 38267  - 7 זאב, פלח

בודד. חד–משפחתי ,154 מס' מגרש ביתך,

עד  מ"ר מ–185  מרבית תכסית הגדלת א) התכנית: מטרת
בנין  בקווי מקורה); ב) שינוי חניה (כולל 15 מ"ר 215 מ"ר
גובה לגבי בינוי בדבר הוראות שינוי ג) ואחורי; צדדיים

מבנה בקומה אחת.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.410 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 12.10.2006 ובילקוט

.6/116/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2412", מס' "תכנית (6)

רח'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
עם חד–משפחתי ;224/1 מגרש גוש 38034; חלקי - 3 חגי

מגורים א'. באזור קיר משותף

מ'. ל–1 מ' מ–3 צדדי בנין בקו שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.502 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5594, 27.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
באר שבע, ,15 ת"ד בגין, מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון
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ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

רמת חובב מקומי מרחב תכנון

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת חובב רמת  ולבניה

.129/03/19 מס' מפורטת לתכנית שינוי 19/מק/2017",

מפעל חובב, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;1 ח"ח ,100329 ,100328 ,100177 גושים - דרום  אספלט

.9 מגרש

בנין; קווי וקביעת ,9 מגרש מס' א) יצירת  מטרת התכנית:
,(1)100328 7 בגושים 100177(1), ,6 מגרשים של וחלוקה איחוד ב)

.3 מס' מאושרת תוואי דרך ושינוי ,(3)100329

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של מיום פרסומה ימים חודשיים בתוך להגיש התנגדות רשאי
למשרדי הועדה בעיתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
שבע, באר  ,360 ת"ד חובב, רמת ולבניה  לתכנון  המקומית
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6543100 טל'
שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-6263795 טל' ,84100

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

מסתמכת. היא שעליהן

גיורא מיוחס  
המקומית הועדה ראש יושב

חובב רמת ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

.1/240/03/7 לתכנית שינוי 7/מק/2520", מס'

מגרש ;1 שכ' חורה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.229

בנין. בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.31 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5581, 18.8.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ריטוב עמיר  
המקומית הועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה שמעונים

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

גן ברמת משפחה לעניני המשפט בבית

109411/05 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה, המנוחים של מותם ובענין: הצהרת

הרשושנים, אריאל עו"ד ב"כ ע"י מן, פרידה והמבקשת:
גן. רמת ,155 ז'בוטינסקי מרח'

הודעה

לעניני לבית המשפט פנתה הנ"ל כי המבקשת ידוע להווי
שנעלמו הנ"ל של מותם על להצהיר בבקשה גן ברמת משפחה

מתו. ומשערים כי

המבקשת: לפי הצהרת של הנספים תיאורם וזה

כהן מנדל .1

פולין. לידתו: מקום

מכלוביץ לבית כהן לאה .2

רומניה. בוקובינה, לידתה: מקום

מנצ'ל ישראל .3

רומניה. בוקובינה, לידתו: מקום

כהן לבית מנצ'ל הנצי .4

רומניה. בוקובינה, בשנת 1910, תאריךלידתה ומקום לידתה:  

כהן פריצי .5

רומניה. בוקובינה, בשנת 1925, תאריךהלידה ומקום הלידה:  

כהן חיים .6

רומניה. בוקובינה, בשנת 1903, לידתו ומקום לידתו: תאריך  

לבית טייטלר דורה כהן .7

בשנת 1913. לידתה: תאריך  

כהן דוד .8

בשנת 1930. לידתו: תאריך  

כהן רייזל .9

בשנת 1933. הלידה: תאריך  

כהן אלקה .10

בשנת 1938. הלידה: תאריך  

במחנה ומוות  גירוש  הנ"ל: הנספים של המוות  נסיבות 
טרנסניסטריה.

בזה מתבקש הנ"ל, הנספים על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת ארבילי, שרית
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גן ברמת משפחה לעניני המשפט בבית

102800/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה, הנספים של מותם ובענין: הצהרת

אביב תל ,59 גור מוטה מרח' שלגי, שבע בת והמבקשת:
.69012

הודעה

בניסן כ"ז ביום  הגישה הנ"ל המבקשת כי ידוע  להווי
משפחה לעניני המשפט לבית בקשה ,(15.4.2007) התשס"ז
דריאר, מרדכי  דריאר, הניה של  מותם על להצהיר גן  ברמת

דריאר. לייב ואריה דריאר חנה

עו"ד עופר, מנחם    
המבקשת כוח בא

לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

2030/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

,5058060 ת"ז דוואן, משה מותו של הצהרת ובענין:

,8 הזמורה מרח' ,041895137 ת"ז מור, ציונה והמבקשת:
לציון. ראשון

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
דוואן, משה של מותו על להצהיר בבקשה משפחה לעניני
בבקשה ידון המשפט בית וכי מת, שהוא ומשערים שנעלם

.9.30 בשעה ,25.11.2007 ביום הנ"ל

המבקשת: לפי הצהרת הנ"ל של הנעדר תיאורו וזה

יפו. צאלין, חולים בבית ,19.2.1951 לידתו: ומקום לידתו תאריך

גן. רמת ,30 ביאליק האחרון: רח' והידוע מגוריו הרגיל מקום

אזרחותו: ישראלית.

התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים
הימים, ששת ברח' ,1989 בשנת אז: נמצא שבו והמקום

נתניה.

ציונה .1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
גבאי, רחל .2 לציון; ראשון  ,8 הזמורה רח' אחותו,  מור,
גבעתי, שרה .3 אביב; תל ,17 הסבוראים רח' אחותו,

ים. בת ,8 זרובבל רח' אחותו,

שחור חלק שיער בינוני; גוף מבנה ;1.60 גובה אחרים: סימנים
בהיר. עורו גוון חומות; עיניים קצר;

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
בשעה ,25.11.2007 ליום עד בכתב בין המשפט, לבית להמציאן
להצהרת הרוצה להתנגד מעוניין, אדם פה, וכל בעל ובין ,9.30
בא ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב המוות
שבה הצהרה בשבועה ימסור או התנגדותו, וינמק את כוחו,
דיפלומטי נציג לפני הודעה ימסור או ההתנגדות, טעמי יפורטו
ההתנגדות, טעמי את יפרט ישראל, שבה מדינת של קונסולרי או

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

שופטת שטיין, אסתר

המשפט בית ידי חברה על לפירוק בקשה

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9140/03 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, חקלאיים גידולים בוכניק חי חברת פירוק ובענין
,51-267320-3

,51-250394-7 ח"פ בע"מ, תעשיות ידפז ימקו והמבקשת:
ב"כ ע"י אשקלון, הדרומי, התעשיה אזור ,28 המתכנן מרח'
קרויטורו אלינור ו/או קלוגמן חנה ו/או רובננקו גיורא עו"ד
טל' ,63115 אביב תל ,205 דיזנגוף מרח' טל, פנינה  ו/או

.03-5276016 פקס' ,03-5276015

לבית  בקשה 26.5.2003 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

31.5.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 13.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.20.5.2007 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד רובננקו, גיורא  
המבקשת כוח בא

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

בע"מ  ונכסים השקעות  מ.ש.ק.י.ם
(51-197384-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, ברח' ,10.00 בשעה ,10.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם אביב, תל אירופה-ישראל, מגדל ,2 ויצמן
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, פינקו, שמואל

בע"מ  ברזיליה  ענת
(51-319432-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
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תל ,40 רח' איינשטיין המפרק, במשרדי המאוחר מביניהם, לפי
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ורדי, אלעד

בע"מ  בטכנולוגיות השקעות  אפסילון
(51-185368-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,40 רח' איינשטיין המפרק, במשרדי המאוחר מביניהם, לפי
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ורדי, אלעד

בע"מ  לבקוביץ  רון
(51-319431-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זו,  מיום פרסום הודעה 30 ימים או ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,40 רח' איינשטיין המפרק, במשרדי המאוחר מביניהם, לפי
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ורדי, אלעד

בע"מ  תקשורת  עמק
(51-188449-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' קומר, גיל המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,49 מטודלה בנימין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קומר, גיל

בע"מ  גרופ או בי הייץ אנד  די
(51-335369-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

אצל המפרק, רו"ח ,10.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,3 רח' מיקוניס בן יוסף, אבישי
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק רו"ח, אבישי בן יוסף,

בע"מ  מדיקל  גאט
(51-378990-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת לשם תקוה, גני  ,6 רבאון רח' אלתגר, רעיה
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת אלתגר, רעיה

עפר בע"מ מושון הובלות
(51-318340-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
משה המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם הגלילית, חצור ,723/5 זקן, רח' גאולים בן
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק זקן, בן משה

אשדוד בע"מ  ה' רובע  סנטר פארק
(51-254159-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' רוזה, בכל-בו ,10.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת  לשם אשדוד, פארק,  סנטר ,5 עזרא אבן
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקים,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

זירר דרעי רוזה ויצמן        

           מ פ ר ק י ם
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ופירות בע"מ א.מ.פ אגרומרקט
(51-278915-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
איתן במשרדי ,16.00 בשעה ,21.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סונול, מגדל ,52 בגין מנחם דרך דין, עורכי משרד ושות', לירז
המפרק של סופי דוח  הגשת לשם ,67137 אביב תל ,17 קומה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה ,Georges Mooser
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

עו"ד בורובסקי, מיכל    

 באת כוח המפרק

אחזקות בע"מ   יגאל כדורי
(51-354301-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סאמט, חיים אצל ,10.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
אביב, תל ,23 בגין מנחם דין, דרך עורכי הרינג ושות', שטיינמץ,
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, שטיינמץ, יעקב

בע"מ  השקעות הופמן  ר.ר.מ.
(51-331422-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרד ,11.00 בשעה ,15.7.2007 ראשון, ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח סופי רמת גן, לשם ,7 בגין מנחם רח' קלדרון, יגאל
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, קלדרון, יגאל

"בית-הכפר" בע"מ נגרית
(51-219370-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.4.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של

ת"ז פישלר, את יצחק ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה
החברה. למפרק נתניה, ,42 קוק הרב מרח' ,43453232

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פישלר, יצחק

בע"מ (1988) חדרה גרינולד שלמה
(51-131988-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גרינולד,  שלמה  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 
החברה. למפרק חדרה, ,3136 ת"ד ,8 ישוב שאר מרח' ,31051097

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גרינולד, שלמה

בע"מ סטוכסטיקס
(51-302349-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5 מרח' ביאליק דן שמואל, את מרצון ולמנות את החברה לפרק

החברה. למפרק ,63324 אביב תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק שמואל, דן

__________

תיקון טעות דפוס
עקרון, קרית של הבחירות תוצאות בדבר בהודעה
בפירוט ,2499 עמ' התשס"ז, ,5655 הפרסומים בילקוט שפורסמה
המועמד של שמו ליד מועמד, כל שקיבל הכשרים הקולות

שפורסם. כפי ולא 512 להיות צריך זלנה אייל




