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המשטרה של הכללי המפקח מינוי על הודעה
התשל"א-1971 חדש], [נוסח המשטרה פקודת לפי

לפקודת 8א סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
השר המלצת ולפי התשל"א-11971, חדש], [נוסח המשטרה
כהן (דודי) דוד ניצב את  הממשלה מינתה  הפנים, לביטחון
רב–ניצב במקום בדרגת המשטרה של הכללי לתפקיד המפקח

תפקידו. את המסיים קראדי2, משה רב–ניצב

(1 במאי 2007), התשס"ז באייר י"ג ביום החל המינוי תוקף
קראדי. משה רב–ניצב של תפקידו סיום עם

 4 תקופת כהונתו של המפקח הכללי של המשטרה תהיה
שנים.

את להאריך בלבד, חירום בנסיבות רשאית, הממשלה
אחת. שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה כהונתו

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—602 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

התשמ"ב, ס"ח ;390 עמ' ,17 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  
.3236 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

לשירותים הרשות יושב ראש מינוי על הודעה
חשמל - ציבוריים

החשמל, התשנ"ו-1996 חוק משק לפי

החשמל, משק לחוק 22(ה) לסעיף בזה, בהתאם מודיעים
ולפי לחוק סעיף 22(ב) על פי כי - החוק), התשנ"ו-11996 (להלן
מינתה הממשלה האוצר, הלאומיות ושר שר התשתיות הצעת
לשירותים הרשות ראש ליושב ,5429116 ת"ז שפירה, אמנון את

חשמל. - ציבוריים

באפריל   22) התשס"ז באייר ד' ביום החל המינוי תוקף
.(2007

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—2713 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.208 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

השידור רשות ראש ליושב משנה מינוי על הודעה
השידור, התשכ"ה-1965 חוק רשות לפי

7 לחוק רשות  סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
ענבר, דורית את הממשלה מינתה התשכ"ה-11965, השידור, 
רשות ראש ליושב למשנה  השידור, רשות  מליאת חברת

השידור.

(28 במרס 2007) בניסן התשס"ז ט'
 (3—404 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.106 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

המנהל הוועד ראש ליושב משנה מינוי על הודעה
השידור רשות של המנהל לוועד וחבר

השידור, התשכ"ה-1965 חוק רשות לפי

לחוק רשות השידור, 14(א) סעיף פי על כי בזה, מודיעים
למשנה ענבר דורית את  הממשלה מינתה התשכ"ה-11965,
יעקב נווה ואת השידור, רשות של המנהל הוועד ליושב ראש

השידור. רשות של המנהל בוועד לחבר

(28 במרס 2007) בניסן התשס"ז ט'
 (3—404 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.106 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

שבתוספת לרשימת המשרות הוספת משרה על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
אדמה לרעידות להיערכות ההיגוי ועדת ראש יושב משרת את

לחוק. המשרות שבתוספת לרשימת

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—1173 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

שלא תחול עליה משרה  הודעה בדבר קביעת
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
ראש יושב משרת על כי הממשלה קבעה המדינה, שירות
מכרז חובת תחול לא אדמה, לרעידות להיערכות ההיגוי ועדת

של  מיוחד הליך שיקוים בתנאי לחוק,  19 סעיף לפי  פומבי 
בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים, לאיתור ועדה
,29.9.2002 מיום 14.9.1999 ומס' 2541, מיום ,345 מס' הממשלה
בפטור למשרות למינוי תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי

כדלקמן: יהיה ושהרכבה מחובת מכרז פומבי2,

נציגו או הלאומיות התשתיות משרד של הכללי המנהל -
ראש; יושב -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

או מדעי הגאולוגיה בתחום רקע בעל בכיר איש אקדמיה -
עם בהתייעצות המדינה שירות נציב שימנה האדמה,

הלאומיות; התשתיות משרד של הכללי המנהל

או הגאולוגיה בתחום ומומחיות ידע בעל ציבור נציג -
התשתיות משרד שימנה המנהל הכללי של האדמה מדעי

המדינה; שירות בהתייעצות עם נציב הלאומיות

האדמה מדעי  בתחום ומומחיות ידע בעל מדינה עובד  -
משרד של הכללי המנהל  שימנה רעידות אדמה וסיכוני

שירות המדינה. נציב בהסכמת התשתיות הלאומיות

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—274 (חמ

מימון ישראל  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2  י"פ
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שלא תחול עליה משרה  הודעה בדבר קביעת
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
משימות משרות מנהלי על הממשלה כי המדינה, קבעה שירות
19 לחוק,  סעיף לפי פומבי מכרז חובת תחול לא שרים לאבטחת

כדלקמן: בתהליך יאותרו וייבחרו שהמועמדים בתנאי

אישיות בעלי מאפייני מועמדים התפקיד יאותרו לביצוע (1)
מיוחדים, וכישורים ניסיון הכשרה, רלוונטיים, ורקע

הנובעים מאופי התפקיד;

במכונים והתאמה לאבחון יופנו המתאימים המועמדים (2)
ומיון; ייעוץ ארגוני לשירותי

המשרד מטעם מיוחדת, בוחנים לוועדת יוזמנו המועמדים (3)
המועמד לתפקיד; את תבחר אשר בדבר, הממשלתי הנוגע

מטעמו; מי או אנוש ומשאבי למינהל בכיר מנהל סגן (1)

הרלוונטי; הממשלתי במשרד הביטחון ממונה (2)

הביטחון הכללי; נציג שירות (3)

אישית, זיקה פוליטית, לו אשר למשרה מועמד ייבחר לא (4)
הממשלה. משרי משפחתית לשר או עסקית

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
 (3—274 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

שופט-עמית מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק 10א(א) לסעיף בהתאם
מיום שופטים  לבחירת הוועדה בחירת לפי  התשמ"ד-11984,
את השופט בזה אני ממנה (7 במרס 2007), באדר התשס"ז י"ז
שופט-עמית לכהונת ,008979452 ת"ז עמירם דננברג, בדימוס
התשס"ז בניסן כ"ב מיום הדרום, במחוז השלום משפט בבתי
בניסן התשע"א (9 באפריל 2011). יום ח' (10 באפריל 2007) עד

(29 במרס 2007) בניסן התשס"ז י'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.284 עמ' התשס"ו, ;198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

שופט של כהונתו גמר על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
סגן דר, יצחק של כהונתו גמר על מודיע אני התשמ"ד-11984,
התשס"ז בניסן י"ב ביום בחיפה,  המחוזי  המשפט בית  נשיא

לגמלאות. פרישתו עקב (31 במרס 2007),

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

שופט של כהונתו גמר על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
אבינועם הדר, של כהונתו גמר על אני מודיע התשמ"ד-11984,
בניסן י"א ביום ברמלה, לתעבורה השלום המשפט בית שופט

לגמלאות. פרישתו עקב (30 במרס 2007), התשס"ז

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

כהונתה של שופטת הודעה על גמר
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
מרגלית של כהונתה גמר על מודיע אני התשמ"ד-11984,
ט' ביום בחיפה,  לעבודה האזורי הדין בית שופטת פיקרסקי, 

לגמלאות. פרישתה עקב (28 במרס 2007), התשס"ז בניסן

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

שופט של כהונתו גמר על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
גרוס, יהושע של כהונתו גמר על מודיע אני התשמ"ד-11984,
בניסן ח' ביום אביב, בתל המחוזי המשפט בית נשיא סגן

לגמלאות. פרישתו עקב (27 במרס 2007), התשס"ז

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

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
שופט בפועל ,55558696 ת"ז ברוך, שמואל השופט על מטילה
יום עד שופט נוער לשמש אביב, בתל המשפט המחוזי בית של

(30 בספטמבר 2008). בתשרי התשס"ט א'

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח
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רשמת מינוי
משולב), התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

המשפט בתי לחוק 84(א) סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
אני המשפטים, שר ובאישור התשמ"ד-11984, משולב], [נוסח
לרשמת ,016579955 לוין, ת"ז גאולה הדין עורכת את ממנה בזה
(15 באוגוסט  התשס"ז באלול ביום א' העליון, החל המשפט בית

.(2007

(10 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ב
 (3—64 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

הדתית עפולה למועצה ממונים מינוי הודעה בדבר
[נוסח משולב], היהודיים הדת חוק שירותי  לפי

התשל"א-1971

היהודיים שירותי הדת לחוק 6(ב2) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני החוק), - (להלן התשל"א-11971  משולב], [נוסח

הדתית עפולה: למועצה לממונים להלן האנשים המפורטים

זהות מס' ________________________השם
הכרעה סמכות בעל - 001868462 משיח משה

051981223 אמויאל שמעון

(4 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ז
 (3—140 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

התשס"ד, י"פ ;143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, ס"ח   1 

עמ' 1642.  

בלתי מותרת התאחדות הכרזה על
1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות לפי

(שעת לתקנות ההגנה 84(1)(ב) לפי תקנה בתוקף סמכותי
הדבר  שהשתכנעתי כי ולאחר - התקנות), 11945 (להלן חירום),
והסדר הציבור המדינה, שלום על ביטחון הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם כי חבר בני בזה מכריז אני הציבורי,
זכאת "לג'נת  או אלבריד" ודחית  בא-רם הצדקה  "ועדת 
ארגון בו שיכונה אחר שם בכל או אלבריד", וצ'אחית א-ראם
סיעה של או ועד, קבוצה, מרכז, סניף, פלגיו וכל כל זה, לרבות

בתקנות. כמשמעותה מותרת בלתי התאחדות הוא זה, ארגון

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר איקן, סגן ארנון באמצעות הביטחון, לשר על כך להודיע
02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—1080 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

בלתי מותרת התאחדות הכרזה על
1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות לפי

ההגנה (שעת  84(1)(ב) לתקנות לפי תקנה בתוקף סמכותי
כי  שהשתכנעתי ולאחר התקנות), - (להלן  11945 חירום),
הציבור שלום המדינה, ביטחון  על הגנה  לצורך דרוש הדבר
הארגון או אדם בני  חבר  כי בזה מכריז אני  הציבורי,  והסדר
בהולנד", אסראא "מוסד או בהולנד" אסראא "קרן המכונה
,"Internationale Steun Rechtreeks Aan Armen"  או
אחר שם בכל או ,"Stichting Iraa" או ,"Israa Foudation" או
ועד, מרכז, סניף, וכל פלגיו כל לרבות זה, ארגון בו שיכונה
מותרת בלתי התאחדות הוא זה, ארגון של סיעה או קבוצה

בתקנות. כמשמעותה

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר איקן, סגן ארנון באמצעות הביטחון, לשר על כך להודיע
02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—1080 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

בלתי מותרת התאחדות הכרזה על
1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות לפי

(שעת לתקנות ההגנה 84(1)(ב) לפי תקנה בתוקף סמכותי
הדבר  שהשתכנעתי כי ולאחר - התקנות), 11945 (להלן חירום),
והסדר הציבור המדינה, שלום על ביטחון הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם כי חבר בני בזה מכריז אני הציבורי,
שמספרה בע"מ"  ויפאדה "חברת או "ויפאדה" או  "ופאדה" 
לרבות זה, ארגון בו שיכונה אחר שם בכל או ,51-373995-3 ח"פ
זה, ארגון של או סיעה קבוצה ועד, סניף, מרכז, וכל פלגיו כל

בתקנות. בלתי מותרת כמשמעותה התאחדות הוא

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר איקן, סגן ארנון באמצעות הביטחון, לשר על כך להודיע
02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3—1080 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229  1 סעיפים לפי סמכותי בתוקף  כי מודיע אני
ערן המסים, רשות עובד את ממנה אני הכנסה1, מס לפקודת
ו–158ג 147 סעיפים לענין מנהל לסגן ,033067422 ת"ז דביר,
הון, השקעות לעידוד לחוק 51ט סעיף ולענין האמורה  לפקודה
רשות המסים לקבוע מנהל למעט לענין סמכות התשי"ט-21959,

(ג). קטן סעיף לפי כללים

__________
התשס"ה, ס"ח ;120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

עמ' 52.  
.234 עמ' התשי"ט, 2  ס"ח
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המנוי העובד של פרישתו אוטומטית עם יפוג המינוי תוקף
לעיל.

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—768 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
פרימן, חדוה המסים, רשות  עובדת  את ממנה אני הכנסה1,  מס

האמורה. לפקודה 158ג סעיף לענין המנהל לסגן ,055708309 ת"ז

העובדת של פרישתה עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף
לעיל. המנויה

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—768 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

התשס"ה,  ס"ח  ;120 עמ' ,6 חדש נוסח  ישראל, מדינת דיני    1 

עמ' 52.  

שומה פקיד עוזרי מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

הכנסה1  מס לפקודת ו–229 1 סעיפים לפי סמכותי  בתוקף
המפורטים המסים עובדי רשות את אני ממנה הפקודה), - (להלן
השר בידי הסמכתם לצורך  שומה, פקיד עוזרי  לשמש להלן,

לפקודה: 227 סעיף לענין הפנים לביטחון

זהות מס' ________________________השם
024155970 יהודה שרי
069866119 יוסף יוסי
048372247 רחמים אורי

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—171 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

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

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה לפקודת  2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ופיתוח הכפר החקלאות משרד עובדי את בזה אני מרשה (עדות)1,
עבירות לביצוע בקשר חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם

פיה. על שהותקנו והתקנות והצווים ,21937 הדיג, פקודת על

זהות מס' ________________________השם
068302140 דניאל בן יעיש
14375042 סטולוב ישראל

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

.49 עמ' התשמ"ח, ס"ח ;137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2   ע"ר

זהות מס' ________________________השם
059117333 יפרח מאיר
011271624 סנובסקי צבי
059115113 אלמוג משה
022001762 גופמן עוז

(1 במאי  כ"ו בניסן התשס"ח יום עד של הסמכה זו תוקפה
האמורה. במשרתם משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל (2008

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

הסמכה
בקרקע לשימוש (סייגים החקלאית ההתיישבות חוק לפי

התשכ"ז-1967 ובמים), חקלאית

ההתיישבות לחוק ו–6(א) 3 ,2 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-
ת"ז 052907136, דותן, שי את מסמיך אני החוק), - 11967 (להלן
היתרים, מתן לענין הכפר, ופיתוח  החקלאות משרד עובד

החוק. פי על ותביעות התראות

בטלה. - גלין2 של בשמת הסמכתה

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
(3-1576 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.108 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

.805 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

בניה למתן היתרי תוקף תנאים בדבר הארכת הודעה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 78 לסעיף בהתאם
תוקף הארכת  בדבר הודעה בזאת נמסרת החוק), - (להלן 
תכנית מיתאר בעבור נקבעו אשר בניה היתרי התנאים למתן

אזור תחזוקה ותפעול בחולון2. תמ"מ/4/5, חלקית, מחוזית

78 לחוק:  סעיף לפי התנאים חלים שעליה התכנית תחום
וכלולים בתוספת המנויים אביב תל מחוז בתחום שטחים

בתשריט. כחול בקו המתוחם בשטח

המועצה במזכירות מצויים האמור מהתשריט העתקים
ירושלים; ,2 קפלן רח' הפנים, ולבניה, משרד לתכנון הארצית
דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית במשרדי
וייצמן רח' ובמשרדי עיריית חולון, אביב, תל ,125 בגין מנחם

חולון. ,58

התש"ע בשבט עד יום א' תנאים אלה מוארך של  תוקפם
המועד לפי תמ"מ/4/5, להפקדת עד או (2010 בינואר   16)

מביניהם. המוקדם

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.1908 עמ' התשס"ד, 2  י"פ
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תוספת

המוצעת: בתכנית הכלולים והחלקות הגושים רשימת

חלקותחלקותגוש חלקי

601590 ,87 ,84 ,81

602229 ,2880 ,78 ,75 ,66 ,62 ,58 ,27

(4 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ד
(3-697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

להערות לאומית לתשתית תכנית העברת בדבר הודעה
הציבור להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–(8) 67(ג)(6) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
הארצית  הוועדה כי החוק), - והבניה, התשכ"ה-11965 (להלן
,19/2006 מס' בישיבתה לאומיות, תשתיות של ולבניה לתכנון
העברת החליטה על (4 בדצמבר 2006), י"ג בכסלו התשס"ז מיום
מפלסית: הפרדה - 186/26א מס' תת"ל לאומית, תכנית לתשתית
התכנית), להערות הוועדות - (להלן פארק אפק העין - ראש

הציבור. להשגות ופרסומה המחוזיות

העין, ברוך-ראש תל  המסילה תוואי על  התכנית: מקום
ירקון. לאומי שבגן אפק לפארק מצפון

להפרדה תכנונית  מסגרת יצירת  .1 התכנית: מטרות
מעבר קביעת תוך ברזל, מסילת לבין דרך בין במפגש מפלסית
חקלאיות דרכים התוויית .2 המסילה; לרצועת מתחת במנהרה
שיקום כולל נוף, ועיצוב לתכנון הנחיות קביעת .3 חדשות;
פני ביטול מפגש קיים על .4 קבלן; ומחנות שירות, גישה, דרכי
הרשאה למתן תנאים קביעת .5 רכבת; דרך למסילת בין הקרקע

דרך. למבנה

נפה: מרכז, מחוז: ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
השרון. דרום מקומי: תכנון מרחב תקוה, פתח

בתחום הכלולים החלקות וחלקי החלקות הגושים, רשימת
התכנית:

חלקי חלקות         חלקות                     גושים                    

424911-9 ,4 ,1

425020 ,16 ,15 ,7 ,4 ,3

42515152 ,1

במקרה כחול, בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל
המסומן לבין והחלקות הגושים רשימת בין אי–התאמה של

בתשריט. המסומן יגבר בתשריט

נמצא התכנית של שלם עותק התכנית: הצגת מקום
תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית הוועדה במזכירות
במשרדי במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה; לאומיות;
מרכז; ובמשרדי הועדה מחוז ולבניה הוועדה המחוזית לתכנון

השרון. דרום ולבניה לתכנון המקומית

__________
.157 עמ' התשס"ב, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

התכנית הוראות הכולל: התכנית ממסמכי חלקי עותק
לתכנון המחוזיות הוועדות במשרדי נמצא מוצע מצב ותשריט
התכנית: חלה לא שבתחומם הפנים משרד של במחוזות ולבניה

וחיפה. תל אביב, ירושלים דרום, צפון,

בבנין בקרקע, מעוניין כל והשגות: הערות להגשת המועד
100 לחוק  סעיף לפי שרשאי מי אחר, וכל תכנוני פרט בכל או
ידי על נפגע עצמו את הרואה לתכנית, התנגדות להגיש

 30 בתוך את הערותיו והשגותיו לתכנית רשאי להגיש התכנית,
לתכנון הארצית בעיתונות, לוועדה הודעה זו פרסום מיום ימים
הוועדה למשרדי העתק עם לאומיות, תשתיות של ולבניה
הפניה הפנים; משרד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
תהיה של תשתיות לאומיות הארצית לתכנון ולבניה לוועדה
הטיעונים וביסוס בנימוק ותלווה העתקים בשלושה בכתב,

ובציון פרטי המשיג.

ההערות תקופת  בתום מיד לשימוע יזומנו המשיגים 
וההשגות.

במסמכי לעיין רשאי מעוניין כל התכנית: במסמכי עיון
ובשעות בימים להלן,  הרשומות הוועדות במשרדי  התכנית

לקהל: פתוחים האמורים שהמשרדים

לאומיות:  תשתיות  של  ולבניה לתכנון הארצית  הוועדה  (1)
,02-5312666 טל' ,94383 ירושלים ,36078 ת"ד ,232 יפו רח'

.02-5697997 פקס'

,6158 ת"ד ,2 קפלן רח' ולבניה: לתכנון הארצית המועצה (2)
.02-6701633 פקס' ,02-6701556/646 טל' ,91061 ירושלים

הרצל רח' מחוז המרכז: ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה (3)
פקס' ,08-9788444 טל' רמלה, הממשלה, קומה ג', קרית ,91 

.08-9788418

,500 ת"ד השרון: המקומית לתכנון ולבניה דרום הוועדה (4)
.03-9000529 פקס' ,03-9000524 טל' ,49945 נווה ירק

דרך אביב: תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (5)
פקס' ,03-7632580 טל' ,67012 אביב תל ,125 בגין  מנחם

.03-7632581

קרית הצפון: מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (6)
,04-6508508 טל' ,17105 נצרת עילית ,595 ת"ד הממשלה,

.04-6508560 פקס'

רח' ירושלים: מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (7)
,02-6290203 טל' ירושלים, ג'נרלי, בנין ,1 המלכה שלומציון

.02-6290293 פקס'

שד' חיפה: מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (8)
פקס' ,04-8633427 טל' חיפה, הממשלה, קרית ,15  פלי"ם

.04-8633432

התקוה רח' הדרום: מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (9)
,08-6263791 טל' שבע, באר ,68 ת"ד הממשלה, קרית ,4

.08-6263797 פקס'

להערות לאומית לתשתית תכנית העברת בדבר ההודעה
שפורסמה הציבור להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות

בטלה. - 2150 עמ' התשס"ז, ,5645 הפרסומים בילקוט

(19 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ט
 (3—697 (חמ

בלינקוב                                                       רם
יושב ראש הוועדה הארצית                          

         לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
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חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז הצפון

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
במשרדי כי  החוק),  - התשכ"ה-11965 (להלן והבניה, התכנון
ובמזכירות הצפון מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה
36 לתכנית  מס' שינוי הופקד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה
יישוב  - קדיתא  - תמ"מ/2  הצפון, מחוז המחוזית, המיתאר

חדש.

בישיבתה בתכנית דנה ולבניה לתכנון הארצית המועצה
על והחליטה התשס"ו (3 בינואר 2006) בטבת ג' 468, מיום מס'

התכנית. הפקדת

במועצה שטח להתיישבות כפרית התכנית: לייעד מטרות
קדיתא. היישוב: הגליל. מרום האזורית

תכנון מרחב צפת; נפה: הצפון; מחוז: התכנית: מקום
מזרחית  כ–2 ק"מ כותר, גאוגרפי: הר מיקום מרום הגליל; מקומי:

ליישוב אור הגנוז.

בתשריט. כמתוחם בקו כחול דונם כ–622 התכנית: שטח

חלקי  14069 בשלמותו; גוש בתכנית: הכלולות הקרקעות
.14075 ,14074 ,14073 ,14072 ,14071 ,14070 גושים:

הרואה אחר, תכנוני פרט או בכל בבנין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה וכן התכנית, 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 בתכנית, וכן 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,
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי
תהיה ההתנגדות .17105 עילית נצרת  ,595 ת"ד הממשלה,
היא שעליהן העובדות את המאמת בתצהיר ותלווה מנומקת
אחר שהוסמך אדם או דין עורך לפני יינתן מסתמכת; התצהיר

פיו. על או בחוק לכך

נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
הממשלה, קרית צפון, מחוז המחוזית התכנון לשכת בארכיב
התכנון, מינהל ובארכיב ,04-6508553/584 בטל' עילית, נצרת
בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

מראש.

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,

www.moin הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף  מידע
(בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת: תחת ,gov.il

השער).

(13 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ה
(3-697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז הצפון

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
במשרדי כי  החוק),  - התשכ"ה-11965 (להלן והבניה, התכנון
ובמזכירות הצפון מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה

58 לתכנית  מס' שינוי הופקד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה
כפר  היישוב הרחבת תמ"מ/2 - הצפון, מחוז המחוזית, המיתאר

מצר.

שהמועצה עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת
סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה לתכנון הארצית
בשבט ד' מיום ,321 מס' בישיבתה בתכנית דנה לחוק, 6(א)(3)

התכנית. על הפקדת והחליטה (23 בינואר 2007), התשס"ז

מצר. כפר היישוב הרחבת שטח התכנית: מטרות

תכנון מרחב יזרעאל; נפה: הצפון; מחוז: התכנית: מקום
מצר. כפר יישוב: מזרחי; גליל מקומי:

בקו  כמתוחם דונם כ–643  התכנית שטח התכנית: שטח
בתשריט. כחול

,22514 ,22513 ,22511 גושים בתכנית: הכלולות הקרקעות
,22512 ,22505 ,22503 ,17050 גושים:  חלקי בשלמותם;  22520

.22515

הרואה אחר, תכנוני פרט או בכל בבנין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה וכן התכנית, 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 בתכנית, וכן 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,
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי
תהיה ההתנגדות .17105 עילית נצרת  ,595 ת"ד הממשלה,
היא שעליהן העובדות את המאמת בתצהיר ותלווה מנומקת
אחר שהוסמך אדם או דין עורך בפני יינתן מסתמכת; התצהיר

פיו. על או בחוק לכך

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

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

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

.7 עמ' התשס"ה, ;247 עמ' התשס"ד, ;600 עמ' התשס"ב, ;486   

__________
.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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נמצאת הופקדה,  היא  שבה בצורה האמורה,  התכנית 
הממשלה, קרית הצפון, מחוז המחוזית התכנון לשכת בארכיב
התכנון, מינהל ובארכיב ,04-6508553/584 בטל' עילית, נצרת
02- בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד
בימים בלא תשלום, בה, לעיין מעוניין רשאי וכל ,6701556/646
מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף  מידע
השער). גאוגרפי-תכנוני (בעמוד מידע הכותרת: מרכז תחת ,gov.il

(26 במרס 2007) בניסן התשס"ז ז'
(3-697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

עיריית חולון לשנת של  תמצית תקציב רגיל
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

אני  הפקודה), - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
שהועברה  ו–207 לפקודה סעיפים206 לפי הסמכות בתוקף כי מודיע
 2007 התקציב לשנת חולון עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2,

להלן: שתמציתו

חדשים בשקלים ההכנסות _________________________________________צד
 361,820,000 כללית ארנונה

68,250,000 המים מפעל

27,774,800 חינוך עצמיות

1,984,500 רווחה עצמיות

122,449,000 עצמיות אחר

582,278,300 הכל עצמיות    סך

122,368,700 החינוך ממשרד תקבולים

9,322,800 הרווחה ממשרד תקבולים

3,070,200 תקבולים ממשלתיים אחרים

- לאיזון  מענק כללי

1,000,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים

185,761,700 ממשלה תקבולי הכל סך

- תקבולים אחרים 

1,960,000 קודמות שנים ובגין ח"פ הכנסות

לפני הנחות הכל הכנסות סך

770,000,000 נצבר גירעון וכיסוי בארנונה

77,500,000 בארנונה הנחות
- הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 
- הבאות   בשנים כיסוי ממקורות הרשות

847,500,000 מותנה ללא הכנסות הכל סך
- הכנסה מותנה 

847,500,000 מותנה כולל הכנסות הכל סך

חדשים בשקלים ההוצאות ________________________________________צד
156,658,500 שכר כללי 
240,721,300 כלליות פעולות
54,989,300 המים מפעל

452,369,100 כלליות  סך הכל

102,502,300 חינוך עובדי שכר
99,501,900 חינוך פעולות

202,004,200 חינוך  סך הכל

16,839,200 רווחה עובדי שכר
 73,331,200 רווחה פעולות

90,170,400 רווחה  סך הכל

6,577,000 וביוב מים מלוות פירעון
16,074,300 פירעון מלוות אחר

22,651,300 מלוות פירעון הכל סך

3,205,000 מימון הוצאות
100,000 קודמות שנים ובגין ח"פ הוצאות

לפני הנחות הכל הוצאות סך
770,500,000 נצבר  גירעון וכיסוי בארנונה

77,000,000 בארנונה הנחות
- נצבר  גירעון הוצאה לכיסוי

847,500,000 מותנה בלא הוצאות הכל סך

- הוצאה מותנה 

847,500,000 מותנה כולל הוצאות הכל סך

(26 באפריל 2007)                      באייר התשס"ז ח'
(3-360 (חמ

בלינקוב רם  
הפנים משרד של הכללי המנהל

חיפה לשנת עיריית של רגיל  תמצית תקציב
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

אני  הפקודה), - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
שהועברה  ו–207 לפקודה סעיפים206 לפי הסמכות בתוקף כי מודיע
 2007 התקציב לשנת חיפה עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2,

להלן: שתמציתו

חדשים בשקלים ההכנסות _________________________________________צד
 870,584,000 כללית ארנונה

99,352,000 המים מפעל

29,131,000 חינוך עצמיות

3,620,000 רווחה עצמיות

188,953,000 עצמיות אחר

1,191,640,000 עצמיות  סך הכל

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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חדשים בשקלים ההכנסות  _________________________________________צד
 140,288,000 החינוך ממשרד תקבולים

114,384,000 הרווחה ממשרד תקבולים

11,702,000 תקבולים ממשלתיים אחרים

- מענק כללי לאיזון  

3,500,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים

269,874,000 ממשלה תקבולי הכל סך

- תקבולים אחרים 

- הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות    

לפני הנחות הכל הכנסות סך
1,461,514,000 נצבר גירעון וכיסוי בארנונה

115,000,000 בארנונה הנחות

נצבר גירעון לכיסוי הכנסה

- כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 

258,000,000 בני–ציון בי"ח

1,834,514,000 מותנה    סך הכל הכנסות בלא

- הכנסה מותנה 

1,834,514,000 מותנה כולל הכנסות הכל סך

חדשים בשקלים ההוצאות _________________________________________צד
438,275,000 כללי שכר

262,282,000 כלליות פעולות

92,397,000 המים מפעל

792,954,000 כלליות  סך הכל

188,991,000 חינוך עובדי שכר

93,804,000 חינוך פעולות

282,795,000 חינוך  סך הכל

31,954,000 רווחה עובדי שכר
140,373,000 רווחה פעולות

172,327,000 רווחה  סך הכל

- וביוב  מים פירעון מלוות
200,000,000 פירעון מלוות אחר

200,000,000 מלוות פירעון הכל סך

13,438,000 מימון הוצאות
- קודמות  שנים ובגין הוצאות ח"פ

לפני הנחות הכל הוצאות סך
1,461,514,000 נצבר גירעון וכיסוי בארנונה

115,000,000 בארנונה הנחות
- הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 

258,000,000 בני–ציון בי"ח
1,834,514,000 מותנה בלא הוצאות הכל סך

- הוצאה מותנה 

חדשים בשקלים ההוצאות ________________________________________צד

1,834,514,000 מותנה כולל הוצאות הכל סך

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
(3-360 (חמ

בלינקוב רם  
הפנים משרד של הכללי המנהל

ראשון לציון לשנת עיריית של  תמצית תקציב רגיל
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

אני  הפקודה), - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
שהועברה  ו–207 לפקודה סעיפים206 לפי הסמכות בתוקף כי מודיע
התקציב לשנת לציון ראשון עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2,

להלן: שתמציתו 2007

חדשים בשקלים ההכנסות  _________________________________________צד
578,656,000 כללית ארנונה

- מפעל המים 
30,745,000 חינוך עצמיות
5,370,000 רווחה עצמיות

51,755,000 עצמיות אחר
666,526,000 עצמיות  סך הכל

196,236,000 החינוך ממשרד תקבולים
65,090,000 הרווחה ממשרד תקבולים
2,073,000 תקבולים ממשלתיים אחרים

- לאיזון  מענק כללי
3,700,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים

267,099,000 ממשלה תקבולי הכל סך

- תקבולים אחרים 

- קודמות  שנים ובגין הכנסות ח"פ

בארנונה הכנסות לפני הנחות הכל סך
933,625,000 וכיסוי גירעון נצבר

54,340,000 בארנונה הנחות

44,000,000 נצבר גירעון לכיסוי הכנסה

- הבאות  בשנים הרשות כיסוי ממקורות

1,031,965,000 מותנה בלא הכנסות הכל סך

21,755,000 מותנה הכנסה

1,053,720,000 מותנה כולל הכנסות הכל סך

חדשים בשקלים ההוצאות _________________________________________צד
333,104,000 כללי שכר

195,092,000 כלליות פעולות

- מפעל המים 

528,196,000 כלליות  סך הכל

220,200,000 חינוך עובדי שכר

82,582,000 חינוך פעולות

302,782,000 חינוך  סך הכל  __________
.197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת 1  דיני

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
 __________

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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חדשים בשקלים ההוצאות ________________________________________צד
35,194,000 רווחה עובדי שכר

83,441,000 רווחה פעולות

118,635,000 רווחה  סך הכל

- וביוב  מים פירעון מלוות
26,782,000 פירעון מלוות אחר
26,782,000 סך הכל פירעון מלוות   

2,230,000 מימון הוצאות

- קודמות  שנים ובגין הוצאות ח"פ

לפני הנחות הכל הוצאות סך
978,625,000 נצבר גירעון וכיסוי בארנונה

53,340,000 בארנונה הנחות

- הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 

1,031,965,000 מותנה בלא הוצאות הכל סך

21,755,000 מותנה הוצאה

1,053,720,000 מותנה כולל הוצאות הכל סך

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'
(3-360 (חמ

בלינקוב רם  
הפנים משרד של הכללי המנהל

רישיונות מבקשי של רשימה בדבר הודעה
(רישיונות), שמירה ושירותי פרטיים חוקרים תקנות לפי

התשל"ב-1972

שמירה  חוקרים פרטיים ושירותי 8 לתקנות לתקנה בהתאם
מבקשי רשימת בזה מתפרסמת התשל"ב-11972, (רישיונות),

אדם  כל רשאי זו  הודעה מפרסום  ימים  15 בתוך רישיונות;
מסוים, רישיון למבקש למתן בכתב, התנגדות מנומקת, להגיש
ושירותי פרטיים חוקרים חוק לפי הרישוי ועדת המען: לפי

:91342 ירושלים ,34357 ת"ד התשל"ב-21972, שמירה,

הבקשההמעןהשם סוג

יריב 18,אוחיון דירה ,1091 אגוז רמת
טבריה

חוקר פרטי

מורן 15/10,אטיאס צחור שושן
71700 מודיעין

חוקר פרטי

מחאמיד מועאוויהאיהאב כפר ,27 ת"ד
30023

חוקר פרטי

מור תל–אביב-אלישע ,6 לבנדובסקי
יפו

חוקר פרטי

חולוןברעם אלעד ,9 שור חוקר פרטיפרופסור

 גרמאנסקי
אהרון אמיל

לוד 153/14ג, אביב חוקר פרטיגני

אדהם עילבוןח'ורי ,191 בחקירותת"ד מתאמן
פרטיות

אברהם גבעתייםחזן ,6/4 גבולות
53261

חוקר פרטי

21/404,חנני אורי יוניצ'מן
69630 תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

הבקשההמעןהשם סוג

מחאג'נה
אברהים

מחאג'נה, שכ' אלבאטן,
פחם אל אום ,5063 ת"ד

30010

חוקר פרטי

תל–אביב-נתיב יואב ,3 עזריה בן
יפו

חוקר פרטי

סיפוקובס
מרקוס

אור יהודה ,34 חוקר פרטיהגליל

שטיינברג
דיאנה

גת קרית ,46/3 צה"ל
82201

בחקירות מתאמן
פרטיות

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
 (3—2319 (חמ

עלי נתן  
                 שופט (דימ') של בית משפט מחוזי

                                         יושב ראש הוועדה

רישיונות מבקשי של רשימה בדבר הודעה
(רישיונות), שמירה ושירותי פרטיים חוקרים תקנות לפי

התשל"ב-1972

שמירה  חוקרים פרטיים ושירותי 8 לתקנות לתקנה בהתאם
מבקשי רשימת בזה מתפרסמת התשל"ב-11972, (רישיונות),

אדם  כל רשאי זו  הודעה מפרסום  ימים  15 בתוך רישיונות;
מסוים, רישיון למבקש למתן בכתב, התנגדות מנומקת, להגיש
ושירותי פרטיים חוקרים חוק לפי הרישוי ועדת המען: לפי

:91342 ירושלים ,34357 ת"ד התשל"ב-21972, שמירה,

הבקשההמעןהשם סוג

ציפי בית וגן, קריתאבוחצירא ,9/5 אתא
אתא

בחקירות מתאמן
פרטיות

דניאל יבנהאבשלום ,2 בחקירותריחן מתאמן
פרטיות

חאתם 97,אגבריה ת"ד מועאויה, כפר
30017 מעאויה

חוקר פרטי

אסתר תעוזאליאס ,31 תעוז מושב
99725

בחקירות מתאמן
פרטיות

עמי עכואסייג ,26/20 בחקירותעפרוני מתאמן
פרטיות

אורי אילתארביטי ,30/3 גדי עין
88000

פרטי חוקר

יהושע ת"דארז החדשה, גבעון
החדשה גבעון ,188

90901

חוקר פרטי

משה 264/8,אריאל פיינשטין
93812 ירושלים

חוקר פרטי

ארז חדרהבסון 21ב, השיקמה
38497

חוקר פרטי

הרצליהברגר יובל ,41 אלון יגאל
46157

לחקירות משרד
פרטיות

דוד 7/2,ברזס הנביא מיכה
77460 אשדוד

בחקירות מתאמן
פרטיות

__________
.1236 עמ' התשל"ב, 1  ק"ת

.90 עמ' התשל"ב, 2  ס"ח

__________
.1236 עמ' התשל"ב, 1  ק"ת

.90 עמ' התשל"ב, 2  ס"ח
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הבקשההמעןהשם סוג

אבו סנאןבריק גאזי ,245 ת"ד
24905

חוקר פרטי

גד מודיעיןברכה בזק11/8, נחל
71700

חוקר פרטי

חיים מעלהגז ,10/11 הרכס
98554 אדומים

חוקר פרטי

שרון אונוגלבוע קרית ,51 הרצל
55270

בחקירות מתאמן
פרטיות

אלכסנדר ראשוןגפט ,10/6 גלוסקין
75293 לציון

חוקר פרטי

ארז 71908גרודז'נסקי מודיעין ,12 בחקירותשקד מתאמן
פרטיות

זאב דרומי
מיכה

חיפה ,3 אברהם קריב
34750

בחקירות מתאמן
פרטיות

משה הרטמן
יעקב

בני ,18 גיבורי ישראל
51560 ברק

בחקירות מתאמן
פרטיות

אברהם 1809,וייסלר ת"ד ,14 דרור
קיסריה

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

אסף יוסף גמזוזגורי ,71 מס' משק
73130

בחקירות מתאמן
פרטיות

ליאב ירושליםזר ,2/2 גדי חוקר פרטימזל

ח'ורי–סכראן
מנאל

ריינה, כפר ,152 ת"ד
ריינה

בחקירות מתאמן
פרטיות

פאדי סח'ניןח'לאילה ,4320 ת"ד
20173

בחקירות מתאמן
פרטיות

דאליתחלבי סאלח ,6741 ת"ד
אל–כרמל

חוקר פרטי

אלירן חפץ
אליהו

58333 חולון ,15 חוקר פרטיביאליק

ברוך הודחפץ ,13/20 אשכול
45343 השרון

בחקירות מתאמן
פרטיות

קובי 42316טלמור נתניה ,18 חוקר פרטיהגילה

יהונתן גבעינוקא ,12 ת"ד ,27 סביון
בנימין

חוקר פרטי

גליליפרח מאיר ד"נ אילניה, מושב
15255 אילניה תחתון,

חוקר פרטי

רחובותיצחק צדוק ,10 חוקר פרטיניצן

מרדכי מודיעיןכביה ,11/2 הציפורנית
71700

חוקר פרטי

נווהכהן הני ,1 זנב יפה משעול
אילת ,1006 ת"ד מדבר,

88000

חוקר פרטי

רמתלביא עודד ,18/3 הפרדס
47405 השרון

בחקירות מתאמן
פרטיות

אלון השרוןלוי הוד ,9 שמיר
45285

לחקירות משרד
פרטיות

שי ביתמדר מס' השרון, לב ד"נ
42820 גאולים ,8

לחקירות משרד
פרטיות

יוסי מעלהמור ,17/6 מגדים פרי
אדומים

חוקר פרטי

דב ת"דממרון ,15/2 העם אחד
גן יבנה ,9555

חוקר פרטי

הבקשההמעןהשם סוג

דוד 22,מנולוביץ אמסטרדם רח'
חקירות", "אניגמה

62642 תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

פתחנחשון יהושע ,13 צעירי הרב
תקוה

חוקר פרטי

אלעד 42,סויסה יזרעאל  עמק
בני ברק

בחקירות מתאמן
פרטיות

צביסימן לאון הרצמן שפירא
49600 פתח תקוה ,54/3

חוקר פרטי

יעקב) (בן סעיד
ג'ואד

,1726 ת"ד כנא, כפר
16930 כנא כפר

לחקירות משרד
פרטיות

אשר יםעבאדי קרית 4/9ב, אצל
29000

חוקר פרטי

שלמה מדבר), עבאדי 1 (נווה דורבן
88000 אילת ,4080 ת"ד

בחקירות מתאמן
פרטיות

2/84,עמיר יגאל ירושלים שד'
84771 שבע באר

חוקר פרטי

דוד 200,פינטו ת"ד ,125 אחוזה
43101 רעננה

חוקר פרטי

אסף הרצליהפלום ,4 אנילביץ
46302

לחקירות משרד
פרטיות

30,פרז בטי שמש  עיר
69086 תל–אביב-יפו

בחקירות מתאמן
פרטיות

דוד הסיירתקסטרו  רח'
,19 הירושלמית

ירושלים

חוקר פרטי

תמיר גןקרשברג רמת ,1/10 חוקר פרטישושנים

לי לציוןרוזנצויג ראשון ,27 רמז
75235

לחקירות משרד
פרטיות

עפולהשאוט חיים חוקר פרטייהושע80/1,

15/4,שושן אורן לביא בר רפאל
ירושלים חומה, הר

בחקירות מתאמן
פרטיות

גבעתייםשושן עמית ,61 בחקירותהל"ה מתאמן
פרטיות

אורן עפולהשטרית ,14/1 חוקר פרטיהבנים

דודי נתניהשניידר פינה8/12, ראש
42302

פרטי, חוקר
לחקירות משרד

פרטיות

אליהו רחובותשרון ההגנה56/1,
76215

בחקירות מתאמן
פרטיות

דוד שרייר
אשל

פרדסיה ,28 הנרקיס
42845

חוקר פרטי

סמי ביתתורגמן 17א, ויצמן חיים
שאן

חוקר פרטי

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח

 (3—2319 (חמ
עלי נתן  

                 שופט (דימ') של בית משפט מחוזי
                                         יושב ראש הוועדה
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והטלפיים הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת  לפי

התשמ"ה-1985

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על ההכרזה את  מבטל  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
בה, שפורטו באזורים והטלפיים2, הפה במחלת נגועים אזורים
סמוך המרעה ושטחי לקיה להבים, חורה, היישובים: למעט

להבים. לצומת

(13 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ה
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.2514 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

והטלפיים הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול
חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת  לפי

התשמ"ה-1985

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על ההכרזה את  מבטל  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
בה, שפורטו באזורים והטלפיים2, הפה במחלת נגועים אזורים

גבעתי. מושב למעט

(13 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ה
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.2633 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

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
 - 4676 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,3432 עמ' התש"ס, ,4879

ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן ירושלים  ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

חלקה ,30236 גוש אהליאב, רח'  רוממה, שכ'  ירושלים,
הידועה ,(36 כח"ח  מקודם (הידועה בשלמותה החדשה  138
ציבור לשטח לבניני המיועד 6 לפי תכנית מס' 4676, מס' כמגרש
בתשריט כהה  חום בצבע בקו מתוחם חום בצבע והמסומן 

המאושרת. 4676 מס' תכנית

בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית תשריט העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל ירושלים,

הרגילות.

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-2 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

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
 - ענ/124 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1422 עמ' התשנ"ו, ,4374
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן עירון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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: ;15 חלקה חלקי ,12166 גוש

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

(26 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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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, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' נס/96 (להלן
בזה מוסרת ,526 עמ' התשמ"ח, ,3511 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
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

.68 ח"ח ,3641 גוש

בנס הוועדה  במשרדי  מופקדים והתשריט העתק התכנית 
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל ציונה,

(5 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ו
(3-2 (חמ

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס 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
מס' מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/מק/3/9/196 
מוסרת ,1587 עמ' התשס"ז, ,5628 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

__________
.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

.122 ,121 ,119-117 ח"ח ,6287 גוש

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

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
רצ/5/1  מס' מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1054 עמ' התשמ"א, ,2690 הפרסומים
הוועדה), - (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית
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

.291 ,290 ח"ח ,3926 גוש

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ראשון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל לציון,

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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, 
אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן רצ/5/1/א
מוסרת ,957 עמ' התשמ"ח, ,3151 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

.168-165 ,162 ,160 ,158 ,156 ח"ח ,3926 גוש

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

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
רצ/ מס' מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מק/57/8/1 (להלן

מוסרת בזה הוועדה ,997 עמ' התשס"ז, ,5609 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית

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

.428 ח"ח ,3929 גוש

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

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/22/1  מס' 
מוסרת ,1791 עמ' התשמ"ט, ,3625 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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.

__________
.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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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

 156 ,81 חלקות גוש 4246, 326 בשלמותה; חלקה ,4243 גוש
בשלמותן.

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

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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 רצ/8/1  מס' 
מוסרת ,2230 עמ' התשמ"א, ,2729 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

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

.414 ח"ח ,3929 גוש

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

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
רח/151/א מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1854 עמ' התשמ"ז, ,3458 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות 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

דרך. הייעוד: ;7 ח"ח ,3650 גוש

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

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רח/2/2115  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1173 עמ' התשס"ו, ,5479 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות 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
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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

ציבורי שטח ציבור, לבניני שטח הייעוד: ;2 ח"ח ,3646 גוש
קיימת. ודרך משולבת דרך פתוח,

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

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רח/1000/ב מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1566 עמ' התשנ"ח, ,4609 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות 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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תוספת

ח"ח ,3658 גוש עלמין; בית הייעוד: ;152 חלקה ,3658 גוש
דרך. הייעוד: ;369 ,204 ,170 ,169 ,158 ,90

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

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רח/מק/1000/ מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - ב/2 (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,400 עמ' התשס"ז, ,5592 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות 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

;174-171 ,157 ,156 ,132 ,131 ,89-87 ,83-79 ח"ח ,3658 גוש
דרך. הייעוד:

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

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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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
רח/4/165/ מפורטת לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - א/1 (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1206 עמ' התשנ"א, ,3841 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות 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

.48 ח"ח ,42-40 ,5 ,4 חלקות ,3679 גוש ;88 ח"ח ,3656 גוש

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

(14 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ד
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רע/197/1  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1658 עמ' התשל"ט, ,2544 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רעננה 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

- 6580 גוש

חלקה
החלקה שטח

במ"ר
להפקעה שטח

במ"ר

2323,0163,845

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

(8 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ח
(3-2 (חמ

ניב טוב יום דורון  
ועדת המשנה יושב ראש

רעננה 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
 4014 מס' מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,538 עמ' התשמ"ז, ,3420 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הגליל לב 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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

.8 ,7 ח"ח ,19385 גוש

סכנין ,80 ת"ד הוועדה,  במשרדי מופקד התשריט העתק 
הרגילות. העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין וכל ,20173

(6 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ז
(3-2 (חמ

סיאח חמוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

14 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
המקומית הוועדה  בזה מודיעה  התשכ"ה-11965, והבניה, 
בה חוזרת כי היא הוועדה), - (להלן הגליל ולבניה מעלה לתכנון
פורסמה ביחס אליה אשר בתוספת, הקרקע המתוארת מרכישת
מקומית  מיתאר תכנית לענין ו–7 לפקודה, 5 סעיפים לפי הודעה

.3038 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים בילקוט ג/11147, מס'

תוספת

;57 ,54 ,53 ,50 ,49 ,41 ,2 ישנות  ח"ח  -  18409 ישן גוש
ציבור; בניני ציבור, מוסדות ספורט, הייעוד:

- 18409 חדש גוש

חלקות חלקי
חדשות

החלקה שטח
במ"ר

המופקע השטח
באחוזים

26,27624

414,73278

546,45897.53     

555,394100

774,46366.56    

8570,93094.5    

496,64187

506,30459

536,32496.3    

ציבור. בניני ספורט, מיוחד, גן הייעוד:

הוועדה במשרדי מופקדים והתשריט התכנית העתקי
העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל מעונה, במושב

הרגילות.

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
(3-3 (חמ

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה 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
 185 מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בדבר שהודעה התכנית), - (להלן בב/105צ' מיתאר ותכנית
עמ' התשנ"ב, ,4015 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
ברק בני ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,3489 

19 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף בהתאם הוועדה), - (להלן
הקרקע המתוארת  - הפקודה), כי (להלן  21943 ציבור), לצרכי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
תהיה ,3870 עמ' התשנ"ח, ,4650 הפרסומים בילקוט לפקודה
פרסום מיום ברק בני עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה

זו ברשומות. הודעה

תוספת

 199 של  בשטח בשלמותה,  780 חלקה ,6122 בגוש קרקע
בניני  הייעוד: של 204 מ"ר; בשטח 781 בשלמותה, חלקה מ"ר;

ציבור.

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

(7 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ז
(3-4 (חמ

פרנקטהל ישכר
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני __________
.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
נס/מק/204  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,1151 עמ' התשס"ה, ,5360 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית
21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19  לסעיף
אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה), - (להלן
לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
לקניינה תהיה ,1626 עמ' התשס"ו, ,5491 הפרסומים בילקוט
זו הודעה פרסום מיום נס ציונה עיריית של והמוחלט הגמור

ברשומות.

תוספת

.76 ח"ח ,3846 גוש

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

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
(3-4 (חמ

שבו יוסי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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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
מס' מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן פת/10/1216/ה
מצהירה ,740 עמ' התשס"ב, ,5039 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף בהתאם הוועדה),
המתוארת בתוספת,  הקרקע כי - הפקודה), 21943 (להלן ציבור),
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר
לקניינה תהיה ,1338 עמ' התשס"ב, ,5051 הפרסומים בילקוט
הודעה פרסום מיום תקוה פתח עיריית של והמוחלט הגמור

ברשומות. זו

תוספת

מ"ר;   2,001 של בשטח ,53 ח"ח ,6712 גוש - תקוה פתח
שב"צ. הייעוד:

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

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
(3-4 (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

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
 - רח/23/950 (להלן לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,2290 עמ' התש"ס, ,4843
19 לפקודת  בהתאם לסעיף - הוועדה), (להלן ולבניה רחובות
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), (רכישה לצרכי הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ו, הפרסומים 5551, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
רחובות של עיריית והמוחלט לקניינה הגמור תהיה ,4146 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

דרך. הייעוד: ;348 ,82 ח"ח ,3656 גוש ;12 ח"ח ,3654 גוש

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

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רח/53ד מס' מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,386 עמ' התשכ"ב, ,890 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19  לסעיף
אשר ביחס בתוספת, הקרקע המתוארת כי הפקודה), (להלן -
בילקוט  לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה  פורסמה  אליה
הגמור לקניינה  תהיה  ,4146 עמ' התשס"ו, ,5551 הפרסומים
ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית רחובות של והמוחלט

תוספת

 348 ח"ח 9), 82 (לשעבר ח"ח ,3656 גוש ;18 ח"ח ,3654 גוש
.(10 ח"ח ,3653 גוש (לשעבר

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

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות 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
רח/ מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן 2005/ו/1 
בזה מצהירה ,1072 עמ' התשנ"ז, ,4471 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2914 עמ' התשנ"ז, ,4510 הפרסומים
ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית רחובות של והמוחלט

תוספת

תולדות לשימור אתר הייעוד: ;87 ח"ח ,3695 גוש
הפרדסנות.

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

(28 בפברואר 2007) התשס"ז באדר י'
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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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
צש/13/21/1  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,4527 עמ' התשס"ו, ,5562 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון לב ולבניה לתכנון המקומית
21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19  לסעיף
אשר ביחס בתוספת, הקרקע המתוארת כי הפקודה), (להלן -
בילקוט  לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה  פורסמה  אליה
הגמור לקניינה  תהיה  ,649 עמ' התשס"ז, ,5599 הפרסומים
הודעה פרסום השרון מיום לב המועצה האזורית של והמוחלט

ברשומות. זו

תוספת

,2181 מגרשים ;26 ,11 ח"ח ,7796 גוש  - דרור בני מושב 
:2183 ,2182

בתשריטהייעוד צבע

מוצעת סגולדרך

ציבור לבניני חום מתוחם חוםאזור

פתוח ציבורי ירוק בהירשטח

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

(19 בפברואר 2007) התשס"ז באדר א'
(3-4 (חמ

יצחק (שייע) ישועה
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון לב 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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן מש/125/1/7/א
מצהירה ,4354 עמ' התשס"ה, ,5442 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן השרון מזרח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף בהתאם הוועדה),
המתוארת בתוספת,  הקרקע כי - הפקודה), 21943 (להלן ציבור),
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר
לקניינה תהיה ,986 עמ' התשס"ז, ,5609 הפרסומים בילקוט
זו הודעה פרסום מיום קלנסווה עיריית של והמוחלט הגמור

ברשומות.
תוספת

- 7864 גוש

במ"רחלקה ייעודשטח

שצ"פ4712,873

דרכים4711,985

במ"רחלקה ייעודשטח

(ח"ח) דרכים494,140

שצ"פ481,685

דרכים48620
וכל בקלנסווה,  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-4 (חמ

שמחון אלי
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח 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
ג/במ/18  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,1266 עמ' התשנ"ג, ,4076 הפרסומים
לסעיף בהתאם - הוועדה), (להלן ולבניה עכו לתכנון המקומית
 - (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
 ,5665 הפרסומים בילקוט שתוקנה ,1089 עמ' התשס"ז, ,5611
עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2783 עמ' התשס"ז,

זו ברשומות. הודעה מיום פרסום עכו

תוספת

דונם. 3.166 של בשטח ,31 חלקה ,18005 גוש

שבעיריית הבניה רישוי במחלקת מופקד התשריט העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות רשאי לעיין וכל מעוניין עכו,

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
(3-4 (חמ

לנקרי שמעון
המקומית הוועדה ראש יושב

עכו 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' התשס"ו, ,5568 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בטלה. - הגליל) (מעלה ג/11147 מס' תכנית לענין ,4699

13 במרס 2007) התשס"ז באדר כ"ג
(3-4 (חמ

שמחון אלי
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

לצרכי  (רכישה הקרקעות 19 לפקודת סעיף לפי ההודעה
עמ' התשס"ו, ,5573 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

בטלה. - הגליל) (מעלה ג/במ/175 מס' תכנית לענין ,4865

13 במרס 2007) התשס"ז באדר כ"ג
(3-4 (חמ

שמחון אלי
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

טעות תיקון
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה
עמ' התשס"ז, ,5581 שפורסמה בילוקט הפרסומים ,1943 ציבור),
בתוספת,  אביב), (תל תא/2589  מס' מפורטת  תכנית לענין  ,19
במקום ,937 חלקה לצד במ"ר", החלקה "שטח בטור ,6623 בגוש

מ"ר. להיות "6,924" צריך "6,294" מ"ר

(3-4 (חמ

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7615 מס'

מאזור שינוי מחדש, וחלוקה איחוד התכנית: שם
לדרך ממזרח שועפט, למסחרי, מיוחד 1  מגורים

רמאללה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7615 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רח' שעפט. ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
דרך חלקות רמאללה. לדרך ממזרח שטח שועפט, שכונת
 221/800-221/700 אורך קואורדינטות בין  שטח מספר; ללא
פי על הכל ;636/050-635/875 רוחב קואורדינטות בין שטח
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות

.30 ,28 במלואן: חלקות ,30549 גוש:

וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת  א. התכנית:  מטרת
בתכנית  שנקבע  מחדש וחלוקה לאיחוד   7 מס' במתחם
כמפורט הקרקע ייעודי במערך שינוי ב. במ/3456א.  מס' 
1 מיוחד לאזור מסחרי  שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .1 להלן:
לשטח רגל להולכי ממעבר ציבורי שטח ייעוד שינוי .2 מיוחד.
מיוחד מסחרי שטח מדרך לשטח ייעוד שינוי .3 מיוחד. מסחרי
מסחרי מאזור שטח ייעוד שינוי .4 רגל. להולכי ציבורי ולמעבר
הקומות במספר המותרים הבניה אחוזי קביעת ג. לדרך. מיוחד
המרביים הבנין וקווי המותר, המרבי הבניה גובה המרבי,

המיועדים החדשים המגרשים משטחי אחד בכל המותרים
בניה היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ד. לבניה.

להריסה. מבנים וגדרות בגין קביעת הוראות ה. בשטח.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
7613 מס'

וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת התכנית: שם
ממערב שעפט, מחדש, לחלוקה 19 בתחום מתחם

רמאללה לדרך
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7613 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
דרך חלקות רמאלה. לדרך ממערב שטח שועפט, שכ' שעפט.

 222/000-221/625 אורך קואורדינטות בין  שטח מספר; ללא
פי על הכל ;635/625-635/250 רוחב קואורדינטות בין שטח
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות
.96 ,90 ,83-78 ,70 ,68-62 ,48-46 במלואן: חלקות ,30557  גוש:
,30559 גוש: .27 ,25 ,24 ,22-19 ,3-1 במלואן: חלקות ,30558 גוש:

.93-91 ,47 ,6-3 במלואן: חלקות

וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת  א. התכנית:  מטרת
שנקבע בתכנית  מחדש, 19 לאיחוד וחלוקה מס' מתחם בתחום
האלה: הקרקע ייעודי במערך שינוי ב. במ/3456א.  מס' 

ציבורי,  לבנין מיוחד  1 מגורים מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  .1
ייעוד שינוי דרך. 2. חדשה ו/או הרחבת 2 ולדרך מגורים לאזור
שטח ייעוד שינוי ציבורי. 3. 2 ולבנין מגורים לאזור מדרך שטח
מבנין שטח ייעוד שינוי .4 .2 מגורים לאזור פתוח ציבורי משטח
המרביים, הבניה אחוזי קביעת ג. .2 מגורים לאזור ציבורי
משטחי אחד בכל המרביים הבנין וקווי המרבי, הקומות מספר
בינוי הוראות קביעת ד. לבניה. המיועדים החדשים המגרשים
בגין הוראות קביעת ה. בשטח. בניה היתרי למתן ותנאים

להריסה. בנינים

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  לחוק, 100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
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המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

 7623 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

וחלוקה איחוד הוראות קביעת התכנית:  שם
רמאללה לדרך ממזרח שעפט, ,4 בתחום מתחם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7623 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רח' שעפט. ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

חלקות. חלקי רמאללה.  לדרך ממערב שטח שועפט,   שכונת
-221/625 אורך קואורדינטות בין  שטח  מספר; ללא  דרך
הכל רוחב 636/375-636/200; קואורדינטות בין 221/750 שטח
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי  על

.45-43 במלואן: חלקות ,30555 גוש:

בתחום וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת א. התכנית: מטרת
מס'  בתכנית שנקבע מחדש, וחלוקה לאיחוד  4 מס'  מתחם 
לבנין ולשטח חדשה לדרך מיוחד מסחרי מאזור מי/ במ/3456א.
מסחרי מאזור (1 האלה: הקרקע ייעודי במערך שינוי ב. ציבורי.
מסחרי לאזור מאושרת או חדשה דרך (2 חדשה. לדרך מיוחד
המרבי, הקומות מספר המותרים, הבניה אחוזי קביעת ג. מיוחד.
המותרים בכל המרביים הבנין וקווי המותר, המרבי גובה הבניה
קביעת לבניה. ד. המיועדים החדשים משטחי המגרשים אחד

בשטח. בניה היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
8229/א מס'

בנין על תוספת לשם ייעוד קרקע שינוי התכנית:  שם
עמוד אל ראס יח"ד, 5 חדש, בנין ובניית קיים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
8229/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2668 לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
לפי קואורדינטות עמוד; אל  ראס  שכונת עמוד. אל ראס

בין  רוחב  223/550-223/475 בין אורך החדשה:  ישראל   רשת
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;630/325-630/275

כחול. בקו

לאזור פתוח נוף משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בשטח: האלה הבינוי הוראות קביעת .2 מיוחד.  מגורים
תוספת 2 יח"ד  לשם 1 קיים מס' בנין שתי קומות על תוספת א.
בינוי  קביעת ב.  הכל. בסך דיור  יחידות  3 לקבלת חדשות, 
בסך  דיור לקבלת 2 יחידות ארבע קומות בן 2 חדש מס'  לבנין
קביעת מספר יחידות .4 לבניה, כאמור. בנין קביעת קווי .3 הכל.
וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת .5 יח"ד.  ל–5   הדיור
שלבי קביעת החלקה). 6. ל–898 מ"ר (עיקרי, שהם 100% משטח
וקביעת בינוי,  הוראות  קביעת  .7 התכנית. למימוש ביצוע
מבנים בגין הוראות קביעת .8 בשטח. בניה היתר למתן תנאים

להריסה.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
10200 מס'

בניה, תוספת דיור, הרחבות התכנית:  שם
5 הקבלן רחוב נוף, הר שכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10200 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.3028 לתכנית שינוי
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רח' הקבלן ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ישראל החדשה, רשת פי על קואורדינטות נוף; שכונת הר .25
הכל ;633/050-633/000 בין  רוחב  216/625-216/550 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

.30 במלואה: חלקה ,30333 גוש:

יח"ד. הרחבת לשם בינוי תוספת .1 התכנית:  מטרת
מגורים לאזור  למגורים  בניה מגרש מאזור ייעוד  שינוי  .2
,-5.60 ,-8.40 במפלסים בינוי לתוספות בניה קביעת .3  מיוחד.
לשם הרחבת יח"ד +16.80 ,+14.00 ,+11.20 ,+8.40 ,+5.60 ,-2.80
שטחי תוספת קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם הכל קיימות,

עיקריים  שטחים  565.49 מהם  מ"ר   574.49 של בהיקף  בניה
בנין קווי וקביעת הבנין, קווי שינוי .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–9 

ל–6 קומות ממפלס  קומות מ–5 קומות מספר הגדלת .6 חדשים.
וקביעת התכנית,  למימוש ביצוע שלבי קביעת  .7 ה–0.00+.

תנאים למתן היתר בניה.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11130/א מס'

לשם בניה לתוספת בינוי קביעת התכנית: שם
 18 שח"ל רחוב מרדכי, גבעת הרחבות,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
מקומית מיתאר תכנית  מופקדת ירושלים ולבניה   לתכנון

.62 לתכנית שינוי 11130/א, מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רשת פי על  קואורדינטות מרדכי; גבעת שכונת  .18 שח"ל
בין  רוחב  218/825-218/775 בין אורך החדשה:  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;629/775-629/700

.33 במלואה: חלקה ,30184 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

בקומת בניה לתוספות בינוי קביעת .1 התכנית: מטרת
קיימות. יח"ד הרחבות לשם הקיימות,  א' ובקומה  הקרקע
של העיקריים השטחים לחישוב פנימיות מרפסות צירוף .2
מגורים  לאזור  5 מגורים מאזור  ייעוד שטח  שינוי  .3 הדירות.
שטחי קביעת תוך המרביים הבניה אחוזי הגדלת 5 מיוחד. 4.
עיקריים.  שימושים מ"ר ל–558.11  בשטח המרביים הבניה
כאמור. הבניה  לתוספות המרביים הבנין קווי קביעת  .5 
למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6

בניה. היתר

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 11294  מס'

יח"ד לשם הרחבת בניה התכנית: תוספות  שם
1 יח"ד, גונן, כובשי קטמון 21  ותוספת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
שינוי ,11294 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת  ירושלים

.2878 לתכנית

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קטמון שכונת  אמנו. רחל רח' פינת  ,21 קטמון כובשי
בין אורך החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות  הישנה;
פי על הכל ;630/155-630/120 בין  רוחב  220/255-220/215
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות

.110 במלואה: חלקה ,30009 גוש:

יח"ד הרחבת לשם לבנין בניה תוספות .1 התכנית: מטרת
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .2 אחת. יח"ד ותוספת קיימת,
בשטח: האלה הבינוים קביעת מיוחד. 3. מגורים לאזור 1 מיוחד

(קומות  עליונות 2 קומות תוספת ב. בניה בקומה ב'. תוספת א.
אחת יח"ד ותוספת  קיימת, יח"ד  הרחבת  לשם הכל ו–ד'),  ג'
כאמור. לבניה  בנין קווי קביעת  .4 הבינוי. לנספח  בהתאם
בחלקה  מרביים בניה שטחי וקביעת מ"ר,  240.50 תוספת .5
הגדלת .6 עיקריים.  שטחים מ"ר  782.00 מתוכם  מ"ר,  853.70
מספר הגדלת .7 יח"ד.  ל–4  יח"ד מ–3 הדיור יחידות מספר
קומה  (תוספת מרתף קומת מעל ל–5 קומות קומות מ–3 קומות
ביצוע שלבי קביעת .8 חלקית). חמישית רביעית וקומה רביעית
למתן תנאים וקביעת בינוי, הוראות קביעת .9 התכנית. למימוש
להריסה. גדרות בגין  הוראות  קביעת .10 בשטח. בניה  היתר
בגין הוראות קביעת .12 לעקירה. עצים בגין הוראות קביעת .11

תצ"ר. הכנת

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
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הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11538  מס'

המפלסים בכל תוספות בניה התכנית:  שם
66 עוזיאל וגן, בית קיימות, יח"ד הרחבת לשם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,11538 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.1042 לתכנית שינוי

הרב רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח וגן; בית שכונת .66  עוזיאל
;630/400-630/350 רוחב  קואורדינטות  לבין   217/775-217/725
גושים כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל

.33 במלואה: חלקה ,30166 גוש: וחלקות:

1 בשינויים  שינוי ייעוד מאזור מגורים .1 התכנית: מטרת
רביעית קומה  לתוספת בינוי קביעת  .2 מיוחד. מגורים לאזור
להרחבת הדירות בינוי קביעת  .3 קיימות. יח"ד הרחבת לשם
בינוי קביעת .4 הרחוב. חפירה במפלס ידי הכניסה, על בקומת
הכל קיימות, יח"ד הרחבת לשם המפלסים, בכל בניה לתוספת
בנין קווי וקביעת בנין, קווי שינוי .5 הבינוי. לנספח בהתאם

מ"ר,   784.0 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .6 חדשים.
שירות,  שטחי מ"ר ו–90.00  עיקריים שטחים  מ"ר 694.0 מהם
מתוכם  מ"ר ל–1,831  בחלקה מרביים בניה שטחי  וקביעת
היתר למתן תנאים קביעת .7 עיקריים.  שטחים מ"ר  1,627.0
שלבי קביעת .9 להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת .8 בניה.

תצ"ר. הכנת בגין הוראות קביעת .10 ביצוע.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
6575/א מס' מפורטת

בכל הרחבות ביצוע ייעוד שטח, שינוי התכנית: שם
גאולה ,13 רח' יונה קומה, ותוספת קומות הבנין

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

.4188 לתכנית שינוי 6575/א, ברמה מפורטת מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
-220/625 אורך קואורדינטות בין שטח גאולה; שכונת .13 יונה
על הכל ;633/025-632/990 רוחב  קואורדינטות  לבין   220/675
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  פי

.65 במלואה: חלקה ,30081 גוש:

 3 מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
בניה לתוספות  בינוי קביעת ב.  מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד 
דיור ליח"ד הרחבת בעבור הבנין של ושניה בקומות ראשונה
מקורות מרפסות שטחי הבינוי. ג. צירוף לנספח בהתאם קיימת
קביעת ד.  הדירה. של המגורים לשטחי שניה בקומה קיימות 
בניה שטחי הגדלת ה. כאמור. הבניה לתוספת חדשים בנין קווי

עיקריים  שטחים מ"ר  375 מהם  מ"ר, ל–380  וקביעתם  מרביים
תנאים  וקביעת הוראות בינוי ו. קביעת שירות. שטחי ו–5 מ"ר
מבנים בגין הוראות קביעת ז. בשטח. בניה היתר למתן

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4660 עמוד התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  28/07/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

 6713 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

8 בנינים  הקמת התכנית: שינוי ייעוד שטח,  שם
א–סוואחרה ערב שכ' יח"ד, 3 קומות, 48 בני

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

2683/א. שינוי לתכנית ,6713 מס'

ערב שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך החדשה: ישראל קואורדינטות על פי רשת א–סוואחרה;
פי על הכל בין 223/750-223/000; 628/850-628/650 רוחב בין

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

כ–48  של בהיקף מגורים מתחם תכנון .1 התכנית: מטרת
מגורים לאזור  פתוח  נוף  משטח  ייעוד  שינוי  .2 דיור. יחידות 
ולדרך. לשצ"פ פתוח, נוף לשטח ציבור, לבניני לשטח מיוחד,
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מעל  קומות  3 בני  מגורים בניני  8 בעבור בינוי קביעת .3
בניה שטחי קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם מחסנים, קומת
עיקריים  שטחים מהם 6,037 מ"ר 7,612 מ"ר, של בהיקף  למגורים
ציבור שטחי בניה למבנה קביעת שירות. 5. שטחי ו–1,575 מ"ר

ו–250 מ"ר  שטחים עיקריים מ"ר 750 מ"ר מהם 500 של בהיקף
קביעת קווי בנין חדשים. .6 שירות. לשטחי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3318 עמוד התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  05/05/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

 7466 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
וחלוקה לאיחוד מפורט תכנון התכנית:  שם

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

במ/3458/א. לתכנית שינוי ,7466 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

חנינה, בית ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח רמאללה; לדרך ממערב שטח
-638/280 רוחב  קואורדינטות בין שטח  221/850-221/650 
פי על הכל מספר; ללא ומעברים דרכים וקטעי ,638/600
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות
חלקות: חלקי ,26 ,25 ,23 ,19 ,14 במלואן: חלקות ,30607 גוש:

.110 ,43 ,39 ,24 ,17-15

האלה: הקרקע ייעודי  במערך שינוי א. התכנית:  מטרת
מגורים  לאזור מיוחד  1 מגורים מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  .1 
שטח ייעוד שינוי .2 רגל.  להולכי ציבורי ולמעבר מיוחד  2
שטח ייעוד שינוי 2 מיוחד. 3. מגורים לאזור ציבורי לבנין משטח
קביעת  ב. 2 מיוחד. מגורים לאזור רגל להולכי ציבורי ממעבר
7 לאיחוד וחלוקה  מס' מתחם בתחום וחלוקה לאיחוד הוראות
ג. קביעת אחוזי הבניה במ/3458/א. מס' בתכנית שנקבע מחדש,
אחד המרביים בכל הבנין וקווי המרבי הקומות המרביים, מספר
קביעת השימושים המותרים ד. מהמגרשים המיועדים לבניה.
למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ה. ציבור. לבניני בשטחים

לעקירה. עצים בגין קביעת הוראות ו. בשטח. בניה היתרי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3979 עמוד התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  04/11/2005

.31/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
7481/ב דד מס'

לתוספת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית:  שם
חנה רחוב יח"ד, ליצירת 9 קיים בנין על  2 קומות

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

7481/א. ,3201 לתכניות שינוי 7481/ב, מס'

חנה רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת פי  על קואורדינטות ארזה;  תל .15 ,13 ,11 ,9
-633/450 בין  רוחב  220/350-220/250 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/550 
חלקי ,77-74 במלואן: חלקות ,30079 גוש: וחלקות:  גושים 

לתכנית 7481/א. 2-1 בהתאם מגרשים: ;61-58 ,6 ,5 חלקות:

בן  קיים מגורים בנין על 2 קומות תוספת .1 התכנית: מטרת
ציבורית  חניה והסדרת חדשות, תוספת 9 יח"ד בעבור 3 קומות,
מגורים מאזור  השטח  ייעוד  שינוי  .2 הקיימת. הדרך  בתחום
תוספת בעבור בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים לאזור 3 מיוחד
בחזית  מעליות  תוספת בעבור וכן  לבנין, עליונות קומות   2
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 מערבית.  צפון

שטחי  מ"ר ו–190  עיקריים שטחים  מ"ר 1,037 מהם  מ"ר   1,227
.6 הבניה, כאמור. לתוספת מרביים בנין קביעת קווי .5 שירות.

קומות  ל–5  ± למפלס מעל  קומות מ–3 הקומות מספר הגדלת
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7 .±00 למפלס  מעל
בגין הוראות קביעת .9 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8
בדבר הוראות קביעת .10 להריסה. ומדרגות גדרות מבנים,

ציבורית. חניה ביצוע

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3896 עמוד התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  29/05/2006

.25/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 9428 מס'

ותוספת בניה לתוספת בינוי קביעת התכנית:  שם
ושמחה,  קיים - אורה מוסד להרחבת  2 קומות

בית ישראל ,8 קארו י'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

במ/4383. לתכנית שינוי ,9428 מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

בית שכונת ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בין  שטח ישראל; בית רח' 8 פינת מס' קארו יוסף רח' ישראל,



21.5.2007 התשס"ז, בסיון ד' ,5666 הפרסומים ילקוט 2828

221/290-221/255 לבין קואורדינטות רוחב  אורך קואורדינטות
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/170-633/140

.36 במלואה: חלקה ,30091 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

מיוחד מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
קביעת ב. בשטח). הקיים לשימוש (בהתאם למוסד. לשטח
לנספח בהתאם קיים, מוסד  להרחבת בניה  לתוספות בינוי
(מפלס מזרחית בחזית חצר קירוי .1 להלן: וכמפורט  הבינוי 
מקורות מרפסות  תוספת  .2 קיימים. פתחים שינוי תוך (-3.0
מזרחית. בחזית (0.00 ,+3.60 (מפלסים ו–א' קרקע  בקומות
מכונות חדר  תוספת  .4 לבנין. עליונות  קומות תוספת שתי .3
להכשירו בפרגולה כדי וקירויו הגג שטח הבנין, ריצוף גג על
למוסד, המותרים בשטח השימושים קביעת משחקים. ג. כחצר
לתוספות חדשים  בנין קווי  קביעת ד. ילדים.  וגן ספר  לבית
וקביעתם בשטח מרביים בניה שטחי הגדלת ה. כאמור. הבניה
עיקריים  שטחים מ"ר  1,152.62 (מתוכם  מ"ר  ל–1,468.97 
מ–3 קומות  קומות מספר הגדלת ו. שירות). שטחי מ"ר  ו–316.35
הוראות בינוי  קביעת מרתף). ז. קומת (4 קומות מעל קומות. ל–5
הוראות קביעת ח. בשטח. בניה  היתר  למתן תנאים וקביעת

לשימור. עץ בגין הוראות קביעת ט. להריסה. מבנה בדבר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4662 עמוד התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  24/11/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
 9912 מס' מפורטת

ל–1, 6 מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
מסחרי, לשטח דירה הפיכת מחסנים, קומת  יצירת

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

2683/א. שינוי לתכנית ,9912 ברמה מפורטת מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
ארעיות חלקות חריגיה, אל ,1 פיסקלי גוש סוחרה, אל ערב
בין אורך החדשה: ישראל  רשת פי על  קואורדינטות ;4 ,3 ,2 
פי על הכל ;628/825-628/750 בין  רוחב  233/225-233/075

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

ייעוד שינוי א. :4 ,3 ארעיות מס' לחלקות מטרת התכנית:
בניה  ב. הגדלת שטחי מגורים 1 מיוחד. 6 לאזור מגורים מאזור
שטחים  מ"ר  857.03 (מתוכם  מ"ר ל–1,235.87  וקביעת בשטח
לבנין  מתחת חפירה ג.  שירות).  שטחי מ"ר ו–378.84  עיקריים
.-5.68 במפלס ומקלט  הסקה וחדר מחסנים קומת  ליצירת 
קרקע  בקומת מרפסות  2 של תוספת בעבור בינוי קביעת ד.
בעבור ה. קביעת בינוי המסומן בנספח בינוי. לפי -3.18 במפלס
אלומניום  ידי צפונית, על  ב' בחזית בקומה  2 מרפסות סגירת

לבנין בכניסה רמפה לתוספת בינוי קביעת ו. .+3.18 במפלס
דירה הפיכת  ז. בינוי. בנספח המסומן לפי  -0.00  במפלס
קווי בנין וקביעת בנין קווי שינוי ח. מסחרי. לשטח בקומה א'
קביעת י.  התכנית.  למימוש ביצוע שלבי קביעת ט.  חדשים. 
בשטח. בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי,  הוראות 
לחלקה להריסה. ומדרגות גדרות בגין הוראות קביעת יא.

מגורים  לאזור  6 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 :2 מס'  ארעית
מרתף בקומת מחסנים לתוספת בינוי קביעת .2 מיוחד.
בינוי קביעת .3 בינוי. בנספח המסומן לפי -5.62 במפלס

בינוי.  בנספח המסומן 0.00 לפי  לתוספת בקומת כניסה במפלס
לפי כניסה קומת מעל קומות שתי של לתוספת בינוי קביעת .4
מתוכם   1,538.00 יהיו הבניה שטחי .5 בינוי. בנספח  המסומן

שירות. שטחי ו–150.05 עיקריים שטחים 1,387.00

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4662 עמוד התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  13/08/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
 10351 מס' מפורטת

תוספות לעיקרי, שטח שירות הפיכת התכנית:  שם
 48 קרית יובל, בורוכוב לשם הרחבת יח"ד, בניה

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

.62 שינוי לתכנית ,10351 ברמה מפורטת מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינאטות יובל;  קרית שכונת .48 בורוכוב  רח'
;630/310 לבין   630/250 בין  רוחב:  216/635 לבין   216/580  בין
גושים כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל

.34 במלואה: חלקה ,30398 גוש: וחלקות:

בקומת הדיור להרחבת  בניה תוספת א. התכנית:  מטרת
יחידות דיור הרחבת הכל לשם גג רעפים, וחלל א' מרתף, קרקע,

מגורים 2  5 לאזור מאזור מגורים שטח ייעוד שינוי קיימות. ב.
הסבת שטחי שירות .1 האלה בשטח: הבינוים קביעת מיוחד. ג.
לשם הרחבת (-2.80 (מפלס קומת מרתף עיקרי, והרחבת לשטח
הנ"ל. במפלס מחסן ותוספת  שמעליה, בקומה  קיימות  יח"ד
(מפלס א' וקומה (0.00 (מפלס קרקע בקומת בניה תוספות .2
(מפלס קומה תוספת .3 קיימות. יח"ד הרחבת לשם (+3.00
קיימות יח"ד הרחבת לשם רעפים גג בחלל מובלעת (+6.00
1 ובהתאם  מס' הבינוי לנספח בהתאם הכל שמתחתיה, בקומה
קביעת ה. כאמור. לבניה, בנין קווי קביעת ד. בשטח. לקיים

שטחים  (מתוכם 365.16 מ"ר 379.68 מ"ר של בהיקף בניה תוספת
הקומות  מספר הגדלת ו. שירות). שטחי מ"ר ו–14.52  עיקריים
אחרונה קומה כאשר ל–3 קומות (ביחס למפלס 0.00) קומות מ–2
למימוש ביצוע שלבי קביעת ז. הרעפים. גג בחלל מובלעת
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היתר ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן התכנית.
להריסה. ומבנה מדרגות הוראות בגין קביעת ט. בשטח. בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4663 עמוד התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  01/09/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11268 מס'

חדשות, יח"ד תוספת לשם קומות תוספת התכנית:  שם
5 ברדיצב רח' גאולה, שכונת

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

.62 שינוי לתכנית ,11268 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
פי על קואורדינטות גאולה; שכונת .5 מברדיצב יצחק  לוי

בין  רוחב  220/925-220/875 בין אורך החדשה:  ישראל   רשת
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;632/750-632/700

.64 במלואה: חלקה ,30064 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

בעבור קיימת מרתף  קומת  הרחבת .1 התכנית: מטרת
בחלל  מובלעת וקומה קומות,  2 הוספת מחסנים, תוספת
ייעוד שינוי .2 בבנין. קיימות יח"ד  הרחבת בעבור  רעפים גג
לתוספות בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים 4 לאזור מגורים מאזור
מרתף קומת להרחבת בניה  תוספת א. להלן:  כמפורט בניה
קומות הוספת  ב.  .(-2.50 (במפלס מחסנים תוספת בעבור
גג בחלל מובלעת קומה והוספת ,+10.35 ,+7.35 במפלסים
המרבי הקומות מספר הגדלת ג. .+13.35 במפלס  רעפים
קומת  מעל רעפים וגג ל–4 קומות, מרתף קומת מעל קומות מ–2
שטחי הגדלת .4 הבינוי. בנספח למפורט בהתאם הכל מרתף,

מהם  419.0 מ"ר, של בהיקף בניה תוספת שטחי וקביעת  הבניה,
קביעת .5 . שירות שטחי ו–147.0 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 272.0
ביצוע שלבי קביעת .6 הבניה. לתוספות חדשים  בנין קווי
היתר למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת .7 התכנית. למימוש

להריסה. וגדרות סככות בגין הוראות קביעת .8 בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,570 עמוד התשס"ז, ,5597 הפרסומים  ובילקוט  10/11/2006

.20/11/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח' ולבניה מחוז לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11674 מס'

יח"ד לשם הרחבת קומה התכנית: תוספת  שם
19 הרואה רחוב רמות, שכונת קיימות,

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

.4922 שינוי לתכנית ,11674 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' הרואה ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
החדשה: ישראל  רשת  פי על קואורדינטות רמות;  שכונת  .19
הכל ;636/125-636/025 בין  רוחב  218/875-218/775 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

.9 במלואה: חלקה ,30717 גוש:

יח"ד הרחבות למטרת  קומה  תוספת .1 התכנית: מטרת
קומה תוספת בעבור בינוי קביעת .2 שמתחתיה. בקומה קיימות
קיימות יח"ד הרחבות  לשם +15.00 ,+12.00 ,+9.00 במפלס ה'
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 שמתחתיה. ד' בקומה
חדשים. בנין  קווי  קביעת  .4 עיקריים.  שטחים מ"ר,  976  של
קומת  (מעל קומות ל–5  קומות מ–4 הקומות מספר הגדלת .5
ביצוע שלבי קביעת .6 .+15.00 ,+12.00 ,+9.00 במפלסים מרתף)

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,182 עמוד התשס"ז, ,5585 הפרסומים  ובילקוט  20/10/2006

.28/09/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
הל/517  מס' מפורטת

מיוחד, 2 למגורים 2 ממגורים שינוי התכנית:  שם
במבשרת ציון שכונה ה'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת הראל ולבניה

מי/במ/534/א. לתכנית שינוי מס' הל/517,

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- החלקה של הצפוני  בגבול ה',  שכונה .21 ,19 ,15  כרמל
בגבול ,18 חלקה - החלקה של המזרחי  בגבול  הכרמל, רח'
החלקה של הדרומי בגבול ,67 חלקה - החלקה של המערבי
,Y214/425 מערב-מזרח קואורדינטות ;61 ,60 חלקות -
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הגבולות פי  על  הכל ;X634/900 דרום-צפון קואורדינטות
גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים

.66 במלואה: חלקה ,30448

מגורים,  יחידות ל–3  בניה זכויות תוספת התכנית: מטרת
,21 ,19 ,15 ברח' הכרמל קיימות, מרפסות של לסגירה אחידה

ציון. מבשרת ה', שכונה

קביעת ב. קרקע. ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
אדריכלי. לעיצוב הנחיות בינוי, הנחיות בניה: הוראות
 1 יח"ד  - לפי מ"ר  120 הדיור ליחידות שטחים  תוספת  ג.

מ"ר. 40 מ"ר, יח"ד 3 - 40 מ"ר, יח"ד 4 - 40 -

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
 ,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ציון, מבשרת ,2 החוצבים שד' הראל, ולבניה לתכנון המקומית

.02-5333125 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

יוסף רות  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3448 

דרום אליהו יד - מגורים התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
תא/3448, מס' מיתאר מקומית תכנית אביב מופקדת תל ולבניה

תא/מ. ,K/תא תא/87, לתכניות שינוי

גבולות תל–אביב-יפו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רחוב מורדי הגטאות - בצפון איילון, נתיבי התכנית: במערב -
דוידקה; - רחוב ההגנה, במזרח - דרך עיינות, בדרום ורחוב
 95 ,93 - 87 ,12 - 9 ,5 במלואן: חלקות ,6978 גושים וחלקות: גוש:
,7068 גוש: .104 ,14 - 13 ,8 ,3 - 2 חלקות: חלקי ,102 - 101 ,99 -
,63 - 60 ,56 - 54 ,52 - 43 ,41 - 31 ,24 - 7 ,5 במלואן: חלקות

 143 ,136 - 126 ,105 - 96 ,91 - 90 ,85 - 82 ,72 - 70 ,67 - 66
חלקי ,304 - 303 ,300 - 299 ,297 - 293 ,276 - 262 ,198 ,149 -
,89 ,87 ,79 - 78 ,74 - 73 ,59 - 58 ,30 - 29 ,26 - 25 ,4 חלקות:
,7069 גוש: .292 ,290 - 289 ,287 ,152 ,150 ,142 ,137 ,95 ,93 - 92

.149 ,132 - 131 ,129 ,127 חלקות: חלקי

בהיקף העירוני המרקם פיתוח עידוד התכנית:  מטרת
פוטנציאלית ואוכלוסיה הקיימת האוכלוסיה צורכי את התואם
ידי: על בשכונה,  הסביבה איכות וטיפוח תוך שמירה חדשה

דרכים ורחובות מגורים, מסחר, קרקע לאזורי קביעת ייעודי א.
לתכנון מאזור ייעוד שינוי ב. פתוחים. ושטחים משולבים,
ודרכים מיוחד, מגורים אזור  מיוחד, ב'  מגורים לאזור בעתיד
לתוספת חדשים, למבנים בניה הוראות קביעת ג. משולבות.
הוראות קביעת ד. מבנים. ולשיפוץ קיימים במבנים בניה
בשטחים למחסור מהפתרונות כחלק משולבים רחובות לפיתוח
נתיבי תוואי לכיוון בנין קו הקטנת ה. בשכונה. פתוחים ציבוריים
לשטחים תנאים קביעת ו. .23 ותמ"א   3 תמ"א פי על איילון,
ולשימוש למעבר זיקת הנאה עליהם תירשם פתוחים פרטיים
ללא חלקות של  וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת ז.  הציבור.
ז' לחוק סימן ג', פרק לפי בעלים, ובהסכמת הסכמת הבעלים
הראשית לכך את התכנית בהתאם והבניה. ח. לשנות התכנון

התכנית. בהוראות 15 כמפורט בסעיף

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
,68 גוריון בן שד' אביב, תל  ולבניה לתכנון  המקומית  הועדה

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
הר/ד/5310   מס'

531 מס' דרך התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה הר/ד/5310, מס'
עמוד התשס"ב, ,5076 ובילקוט הפרסומים ,03/05/2002 בתאריך
תרשצ/3/29/21, לתכניות שינוי ,21/05/2002 בתאריך ,2421

תמא/23. אישור על פי תמ"א הר/253/א, הר/1313/א,

גושים הרצליה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,213 ,192 חלקות: חלקי ,198 במלואה: חלקה ,6577 גוש: וחלקות:
חלקי ,95 ,93 ,88 ,86 ,81 ,60 במלואן: חלקות ,6663 גוש: .241 ,236
,253 - 251 ,239 ,223 ,94 ,91 - 90 ,87 ,61 ,15 - 14 ,6 - 5 חלקות:

.68 ,24 חלקות: חלקי ,7648 גוש: .260

אדום בצבע המסומנים השטחים ייעוד .1 התכנית: מטרת
לדרכים, ארצית מיתאר לתכנית בהתאם מהירה פרברית לדרך
בהתאם ברזל המסומנים בצבע אפור למסילת והשטחים תמא/3,
שינוי א. תמא/23. ברזל, למסילות ארצית  מיתאר לתכנית
שינוי ב. דרך. שייעודו לשטח חקלאי שייעודו שטח של ייעוד
ברזל. לשטח שייעודו מסילת שטח שייעודו חקלאי של ייעוד
חקלאי. שייעודו לשטח דרך שייעודו שטח של ייעוד שינוי ג.
שצ"פ. לשטח שייעודו דרך שייעודו שטח ייעוד של שינוי ד.
גדרות, תעלות,  גשרונים,  גשרים, להקמת הנחיות  לקבוע  .2
לביצוע וכן עפר, סוללות אקוסטים, קירות תומכים, קירות
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הכביש. בסלילת והריסה הכרוכים מילוי  חפירה, עבודות  כל
סגירה .4 רציף. כחול בתכנית בקו המסומן בנין לפי קו קביעת .3
הסתעפויות הסדר .5 התכנית. ידי על  כנדרש דרכים  וביטול
קביעת הוראות לטיפול .7 להריסה. מבנים קביעת .6 ומחלפים.

נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש.

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,09-9591545 טל' הרצליה, ,22 סוקולוב רח' הרצליה,  ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אורון גילה  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

המרכז מחוז
השרון תכנון מקומי הוד מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' הר/7/19/1000

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

הר/במ/600. לתכנית שינוי הר/7/19/1000,

עין רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.199 במלואה: חלקה ,6455 גוש: וחלקות: גושים ;8 חי

אזור .1 ל: קרקע ייעודי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
פתוחים. ציבוריים שטחים 14 יח"ד. 2. הכל סך מיוחד, ג' מגורים
וחנייה. לתחבורה הוראות קביעת ב. לדרכים. שטחים .3 
קביעת ד. הבינוי. ועיצוב פיתוח בינוי, בדבר הוראות קביעת ג.
מערכות בדבר הוראות קביעת ה.  בניה. היתרי למתן תנאים
הוראות קביעת ז. הסביבה. איכות הוראות קביעת ו. תשתית.

הפקעה. בדבר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2331 עמ' התשס"ה, ,5388 הפרסומים  ובילקוט  24/02/2005

.05/04/2005 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה נמצאת האמורה  התכנית
טל' ,72430 רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז  ולבניה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 
,09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

השרון תכנון מקומי הוד מרחב

הר/1309 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
מגורים א' לאזור חקלאי שטח לשנות  שם התכנית:

ודרכים ב', שפ"פ, שצ"פ, שב"צ ומגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.R6 שינוי לתכנית הר/1309,

בין השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,6443 גוש: גושים וחלקות: הגנים וז'בוטינסקי; הרחובות

.22 במלואה:

הבעלים בהסכמת חלוקה תכנית א. התכנית: מטרת
 4 מס' דרך מציר בנין בקו הקלה ב. לחוק. ז' סימן ג', פרק  לפי
קרקע  ייעוד שינוי ג. ל–75 מ'. מ' מ–100 ,3 תמ"א הוראות לפי
- "ב" מגורים  אזור  .1 האלה: לייעודים עירוני פיתוח  באזור

לבניני שטח .3 פתוח. ציבורי שטח דיור. 2. 94 יחידות הכל סך
הוראות בדבר זכויות קביעת ד. דרכים ודרך משולבת. .4 ציבור.
מגרש, בכל דיור מספר יחידות התכנית, לרבות אזורי בכל בניה

המותרים. בניה ואחוז בנין, קווי קומות, מספר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3836 עמוד התשס"ה, ,5427 הפרסומים  ובילקוט  01/07/2005

.17/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

כפר סבא מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
כס/ב/2/לה מס'

מוגנים, למרחבים השירות שטח תיקון התכנית:  שם
מרפסות בליטת מידת תיקון

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כס/1/1/מ, כס/1/1/ כס/במ/2, לתכניות שינוי כס/ב/2/לה, מס'

גג.

עמק רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.300 במלואה: חלקה ,7618 גוש: וחלקות: גושים ;4 עירון

תיקוניה, על גג כס/1/1/ תכנית את להחיל .1 התכנית: מטרת
מגורים  300 באזור מס' חלקה על תיקוניה על כס/1/1/מ ותכנית
התאמת שטח השירות .2 כס/במ/2. מיתאר שבתכנית ג' - ב'
חישוב והבניה,  התכנון  לתקנות  מוגנים  למרחבים  המיועד 
תקנה התשנ"ב-1992, בניה בתכניות ובהיתרים, ואחוזי שטחים

1.20 מ' על  תהיה בנין מקו מרפסות בליטת מידת .3 (ד)(1). 9 מס'
לקו ומעבר במרווחים, בניה ד' חלק והבניה, התכנון תקנות פי

 4.03 סעיף הרחוב,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,753 עמוד התשס"ז, ,5601 הפרסומים  ובילקוט  17/11/2006

.30/11/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

לוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' לד/6160 

חסכון ג' מתחם עיבוי עירונית, התחדשות שם התכנית:
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי  לד/6160, מס'  מקומית מיתאר תכנית מופקדת לוד 

לד/610. לתכנית
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דוד המלך, לוד, שד' ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
.84 חלקה: חלקי  ,3961 גוש: וחלקות: גושים  ג';  חסכון  שכ'
,367  -  341 ,340  -  338 ,295 במלואן: חלקות ,4024  גוש:
,399 - 398 ,191 חלקות: חלקי ,428 - 417 ,401 - 400 ,385 - 374

.205 ,190 חלקות: חלקי ,4541 גוש: .450

המגורים לבניני בניה תוספת לאפשר התכנית: מטרת
תוך האזור, ועיבוי עירונית התחדשות לאפשר במטרה הקיימים
מיוחד ג' מגורים לאזור ג' מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 כדי:
פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי .2 ולדרך. פתוח ציבורי לשטח
לשטח מדרך ייעוד שינוי .3 ציבור. לבניני ושטח משולבת לדרך
ותוספת קיימות  יחידות  הגדלת  .4 ג'. ומגורים פתוח ציבורי
הקיימים המגורים מגרשי בתחומי חדשות, דיור  יחידות
בניה, הוראות בניה, זכויות קביעת ל–612 יח"ד. 5. יח"ד מ–306
בתכנית. הכלולים בשטחים ביצוע ושלבי פיתוח,  הוראות
קביעת .7 התכנית. בתחום וחניה תנועה הסדרי קביעת .6

הפתוחים. הציבוריים לשטחים פיתוח הוראות

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' נס/123/ב

בתנאים שינוי המדע, פארק הרחבת התכנית:  שם
נס/123 בתכנית לביצוע

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
נס/123/ב, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ציונה  נס

נס/123. לתכנית שינוי

הרחבת ציונה.  נס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,8 חלקות: חלקי ,3850 גוש: וחלקות: גושים המדע;  פארק
,20 - 19 במלואן: חלקות ,3851 גוש: .227 ,223 ,27 - 26 ,22 - 21

.39 ,21 ,18 ,16 - 15 ,13 חלקות: חלקי

נס/123, בהוראות תכנית יט1א בסעיף שינוי התכנית: מטרת
לאכלוס. תנאים וקביעת התחבורתיים, הביצוע שלבי בדבר

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים

העתק .08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
ולבניה לתכנון המקומית  הועדה למשרדי יומצא   ההתנגדות

.08-9383810 טל' ,70400 ציונה נס ,9 הבנים רח' ציונה, נס

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' נת/600/א/26 

למגורים מיוחד ממגורים שינוי התכנית:  שם
שירות, שטחי עיקריים שטחים הגדלת קומות, רב

יח"ד, קומות
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי נת/600/א/26, מס מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה

נת/מק/96/7/400/ב. נת/600/א, נת/7/400, לתכניות

רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
מגרש: ;4 במלואה: חלקה ,8567 גוש: וחלקות: גושים בנימין; בני

נת/600/א. לתכנית בהתאם 541

לאזור מגורים מיוחד מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
שטחי וקביעת עיקריים, שטחים הגדלת ב. קומות. רב מגורים

יח"ד.  ל–44  יח"ד מ–26 דיור יחידות מספר הגדלת ג.  שירות.
 + מרתפים ל–2  קומות 7 + ממרתף  קומות  מספר הגדלת   ד. 
בנין  קווי הקטנת ה. טכנית. קומה + עמודים קומת על 13 קומות

למרתף. בנין הקטנת קווי ו. צדדיים.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.09-8603159 טל' ,42439 נתניה ,8 חי רח' תל ולבניה נתניה,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/12/5/400

לגג עליות תכנית ביטול התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

נת/97/7/400/א. נת/400, לתכניות שינוי מס' נת/12/5/400,
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וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה; גושים השטחים
.127 חלקה חלקי ,8235 גוש:

נת/ לפי המוקנות הזכויות ביטול התכנית:  מטרת
- עליות גג. 97/7/400/א

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1594 עמוד התשס"ו, ,5490 הפרסומים  ובילקוט  13/01/2006

.05/02/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,09-8603159 טל' ,42439 נתניה ,8 חי נתניה, רח' תל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

תקוה פתח מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' פת/45/1216

ומגרש לשצ"פ משב"צ ייעוד שינוי התכנית:  שם
ציבורית חניה

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

פת/5/1216/א. פת/2000, לתכניות שינוי מס' פת/45/1216,

הרב רח' פתח תקוה. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
במלואה: חלקה ,6714 וחלקות: גוש: גושים פלדמן; צוויק פינת

.473

לשטח ציבור בניני משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ציבורית. חניה ומגרש פתוח, ציבורי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1595 עמוד התשס"ו, ,5490 הפרסומים  ובילקוט  13/01/2006

.05/02/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/12/50/1

דרך התכנית: איחוד וחלוקה מחדש, והרחבת שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ממ/8005. לתכנית שינוי מס' רצ/12/50/1,

לציון; גושים ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,3629 גוש: .70 - 69 ,2 - 1 במלואן: חלקות ,3628 גוש: וחלקות:

.90 חלקה: חלקי

הסכמת ללא מחדש וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
דרך קביעת .3 דרך. הרחבת .2 לחוק. סימן ז' ג' לפי פרק בעלים

משולבת.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1553 עמוד התשס"ה, ,5366 הפרסומים  ובילקוט  25/11/2004

.10/02/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון  ולבניה 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-9547577 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' רח/550/ד/42 

א מיוחד למגורים ג, שם התכנית: שינוי ממגורים
עיקריים שטחים הגדלת יח"ד, מספר הגדלת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/550/ד/42, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/550/ד. לתכנית שינוי

נורדאו רח' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.483 במלואה: חלקה ,3704 גוש: פרץ; גושים וחלקות: רח' פינת

א' מגורים מאזור המגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בתחום מספר יחידות הדיור הגדלת .2 ג'. לאזור מגורים מיוחד
למגרש.  יח"ד ל–9  למגרש) יח"ד 3) לדונם יח"ד מ–4 התכנית
כך התכנית, בתחום המותרים העיקריים השטחים הגדלת .3
זכויות קביעת  .4 110 מ"ר.  יהיה לדירה ממוצע עיקרי ששטח

בניה. והוראות

לדירה ממוצע עיקרי שטח .1 התכנית: הוראות עיקרי
חומרי הגימור יהיו קשיחים באישור לא יפחת מ–110 מ"ר. 2.
ניתן בתשריט, למצויין בהתאם יהיו הבנין קווי .3 העיר. מהנדס

רחוב  בנין קדמי לכיוון מקו ב–2 מ' פתוחות מרפסות להבליט
בלבד. מזרח, צד נורדאו,

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.76442 רחובות ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' רע/549/1

תוספת הקרקע, תכסית שטח שינוי התכנית: שם
א' במגרש הכל בנין, קווי שינוי עיקריים, שטחים

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי רע/549/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רעננה

רע/2000. רע/מק/347/1, לתכניות

;36 פטריה רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים שטחים
חלקה:  חלקי במלואה,  157 חלקה ,7649 גוש: וחלקות:  גושים 

.17 חלקי חלקה: ,8573 גוש: .166

במגרש א'. הקרקע - תכסית שטח שינוי מטרת התכנית: א.
שינוי קווי  ג. א'. במגרש (77 מ"ר) - עיקריים שטחים תוספת ב.

א'. במגרש - חוקית בלתי בניה הריסת ד. א'. במגרש - בנין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו הרואה את אחר, תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מח/126/א/1 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור

וביטול מנשה לאלפי גישה דרך ביטול התכנית:  שם
ליד מחלף אייל 5504 מקומית דרך

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

ומח/126. שד/1000 לתכניות שינוי מס' מח/126/א/1,

וביטול לאלפי מנשה ביטול דרך גישה התכנית: איל. מקום
גוש: 7587, וחלקות: גושים אייל; מחלף 5504 ליד מקומית דרך

7633 חלקי  גוש: .7 ,4 חלקות: חלקי ,7625 גוש: .16 חלקה: חלקי
.16 - 14 חלקות:

לדרך והפיכתו קיימת דרך ייעוד ביטול התכנית: מטרת
חקלאית ולשטח חקלאי.

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,09-9788444
מעוניין וכל ,03-9000500 טל' ,45100 ירק נווה  השרון, דרום 
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

זמורה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' זמ/2/250 

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

זמ/1/250. לתכנית שינוי מס' זמ/2/250,

מגרשים מזכרת בתיה; ומקומם: הכלולים בתכנית שטחים
,150 ,166  -  146 ,148  -  139 ,118  -  114 ,111  -  100 ,81  -  1
בתב"ע הכלולים המגרשים (כל ודרכים שצ"פים צ2, - 153, צ1
.41 ,30 חלקות: חלקי ,3714 גוש: וחלקות: גושים  זמ/1/250;
חלקות: חלקי ,52  -  40 ,38 ,26 במלואן: חלקות ,3715  גוש:
,3900 גוש: .49 ,19 חלקות: חלקי ,3716 גוש: .54 - 53 ,39 ,37 - 35
חלקות: חלקי ,54 ,50 - 40 ,38 - 34 ,32 - 31 במלואן: חלקות
.11  -  7 ,1 חלקות: חלקי ,3902 גוש: .55 ,53 ,51 ,28 ,12  -  11 

.28 - 13 חלקות: חלקי ,3903 גוש:

תעשיה מאזור הקרקע ייעודי שינוי .1 התכנית: מטרת
מסחר,  ציבור,  בניני יח"ד,   1,603 לבניית למגורים לשטחים
ושטחים להסדרת דרכים, פתוחים, ציבוריים משרדים, שטחים
ומאושרות. קיימות דרכים והרחבת דרכים קביעת .2  נחל.
שלא מחדש וחלוקה ואיחוד הקיימת, החלוקה ביטול .3
קביעת זכויות .4 ז' לחוק. בהסכמת הבעלים, לפי פרק ג', סימן
הגובה .5 בניה. היתרי להוצאת תנאים וכן בניה, והוראות
קביעת גובה מרבי למבנים הגג. 6. + חדר על 3 קומות המרבי
סעיף 4.3.). ראה הים, פני גובה מעל (80 מ' טיסה. בטיחות עקב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1985 עמוד התשס"ב, ,5065 הפרסומים  ובילקוט  08/03/2002

.09/04/2002 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,08-9414044 טל' ,70500 עקרון קרית  סנטר, ביל"ו זמורה, 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' עח/2/175

חוגלה כפר מגורים, שטחי הרחבת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
משמ/14, עח/21/200, עח/175, לתכניות שינוי מס' עח/2/175,

עח/200.

וחלקות: חגלה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,11 חלקות: חלקי ,77 ,30 ,29 ,28 ,9 במלואן: חלקות ,8372 גוש:

לתכנית  בהתאם  106 מגרשים: ;80 ,57 ,56 ,42 ,35 ,34 ,31 ,27 
לתכנית  בהתאם נ13  עח/175,  לתכנית בהתאם נ12 משמ/14, 

עח/175.

חד–משפחתיים  מגרשים  11 תוספת התכנית:  מטרת
מחדש וחלוקה איחוד א. ידי: על חגלה כפר מושב להרחבת
לחוק ז' סימן ג',  פרק להוראות בהתאם הבעלים  בהסכמת

שינוי ייעוד  החוק). ב. התשכ"ה-1965 (להלן - והבניה, התכנון
ודרכים דרכים פתוח, מגורים, שטח פרטי לאזור חקלאי משטח
פתוח פרטי משטח לדרך,  - חקלאיות  מנחלות  משולבות,
לאזור - משולבת ומדרך ודרכים משולבות,  מגורים לאזור -
והתוויית הרחבת דרכים קיימות פרטי פתוח. ג. ושטח מגורים
התכנית. בתחום בניה ופיתוח קביעת הוראות ד. חדשות. דרכים

77 המיועדת  חלקה בתחום מעבר וזכות הנאה זיקת קביעת ה.
.76 חלקה בתחום החקלאי האזור לטובת לספורט,
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3823 עמוד התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
מעוניין וכל ,09-8981556 טל' ,40250 רופין מדרשת חפר, עמק
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

קסם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ק/1/3334 מס'

למבנה ואחוזי בניה בנין קו התכנית: קביעת  שם
משולבת ג' לדרך ממגורים שינוי חלק קיים,

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

ממ/17/658. לתכנית שינוי ק/1/3334, מס'

גושים ג'לג'וליה; ומקומם: בתכנית הכלולים שטחים
לתכנית  9 בהתאם מגרש: ;5 חלקי חלקה: ,7507 גוש: וחלקות:

ממ/17/658.

למבנה בניה ואחוזי בנין קו קביעת .1 התכנית: מטרת
ג' מגורים מאזור חלק שינוי .2 הקיים. למצב בהתאם הקיים
תוספת 4 קומות במקום 3 קומות. 4. קביעת .3 משולבת. לדרך

בניה. הוראות קביעת במקום 6 יח"ד. 5. 8 יח"ד הכל סך יח"ד,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1908 עמוד התשס"ה, ,5375 הפרסומים  ובילקוט  07/01/2005

.03/03/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קאסם, כפר קסם,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שורקות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' בר/12/40

בחלקות א' הורים יחידת הוספת  שם התכנית:
קדרון נחלות,

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

בר/40. לתכנית שינוי מס' בר/12/40,

גבולות קדרון; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
וחלקות: גושים בר/40; בתשריט כחול בקו כמסומן התכנית

.4711 - 4701 בחלקיות: גושים

- א' בחלקות הורים יחידת הוספת .1 התכנית: מטרת
נחלות. - א' בחלקות בניה והוראות זכויות קביעת .2 נחלות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4090 עמוד התשס"ג, ,5224 הפרסומים  ובילקוט  19/09/2003

.14/09/2003 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,60948 ברנר גבעת ברנר, גבעת שורקות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

אמרני שוקי  
המחוזית הועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16450   מס'

פינה ראש שחיה, בריכות הוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מפורטת תכנית מופקדת הגליל אצבע ולבניה
ג/9982, ג/9294, ג/5626, ג/9399, לתכניות שינוי ג/16450, מס'

ג/12794. ג/12559, ג/10690, ג/10122,

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,13940 ,13939 ,13867 ,13866 ,13865 בשלמותם: גושים וחלקות:
במלואן: חלקות ,13938 גוש: .13962 ,13946 ,13944 ,13942 ,13941
,43 - 29 ,27 - 25 ,22 - 21 ,18 - 17 ,14 - 12 ,10 - 9 ,5 - 2 
,44 חלקות: חלקי ,85 ,68 ,66 ,64 ,62 ,60 ,58 ,56 ,54 ,52 ,50 ,48 - 47
,145 ,140 - 138 ,136 ,133 - 47 במלואן: חלקות ,13943 גוש: .46 
.144  -  141 ,137 ,46  -  44 ,42  -  12 ,6 ,4  -  1 חלקות:  חלקי
 52 ,47  -  41 ,34 ,29 ,16 ,11  -  9 במלואן: חלקות ,13945 גוש:
 - 35 ,33 ,30 ,28 - 17 ,15 - 12 ,8 - 1 חלקות: חלקי ,61 ,56 -
,13947 גוש: .73 ,71 - 67 ,65 - 64 ,60 ,58 - 57 ,49 - 48 ,40 ,36
,18 ,16 - 6 חלקות: חלקי ,44 ,42 ,39 - 29 ,19 ,17 במלואן:  חלקות
,37 ,32 - 29 במלואן: חלקות ,13949 גוש: .45 ,40 ,27 ,25 - 20
חלקות ,13961 גוש: .46 ,43 - 42 ,6 - 4 חלקות: חלקי ,41 - 39
,43 ,38 - 35 ,32 - 27 ,24 - 20 ,17 - 14 ,11 - 6 ,3 - 1 במלואן:

.42 - 41 ,25 ,19 - 18 ,13 - 12 ,5 - 4 חלקות: חלקי

בניה היתרי להוצאת תנאים קביעת א. התכנית: מטרת
תוספת ב. מגורים. באזורי  פרטיות  שחיה  בריכות להקמת

בניה. הוראות קביעת ג. מגורים. באזורי המותרות לתכליות

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
טל' הגלילית, חצור הגליל, אצבע ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6800077

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/12784  מס'

שכונה - מפורטת תכנית התכנית:  שם
מנדא  - כפר מזרחית

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

ג/7735. ג/5445, ג/7676, ג/8759, לתכניות שינוי ג/12784, מס'

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,19 - 16 ,13 - 10 ,5 - 4 במלואן: חלקות ,17568 גוש: וחלקות:
,106 ,45 - 33 ,31 - 24 ,22 ,15 - 14 ,9 ,6 ,3 - 2 חלקות: חלקי ,32

.110 - 109

המותחם בכפר מנדא אורבני קטע תכנון התכנית: א. מטרת
שבתחום בקרקעות השימושים והסדרת רציף, כחול בקו
התכנית שבתחום  מהקרקעות חלק  ייעוד שינוי התכנית, 
קביעת ב. ציבוריים. ושטחים מגורים לשטחי חקלאי משטח
והצעת הקיימת,  התחבורה מערכת הסדרת ג. בניה. הוראות 
שינוי ה. למתן היתרי בניה. ד. קביעת תנאים חדשות. דרכים
ציבור, למבני שטחים למגורים, לקרקע חקלאית קרקע ייעוד
התכליות ועדכון ו. קביעת פתוחים ודרכים. ציבוריים שטחים
- וזכויות בניה הוראות קביעת ז. קרקע. ייעוד המותרות לכל
הנחיות ח. קביעת בנינים. גובה בניה, צפיפות, מרווחי קביעת
הסדרת י. סביבתיות. הנחיות קביעת ט. אדריכלי. ועיצוב בינוי
חלופיות דרכים והצעת דרכים ביטול - התחבורה מערכת

בניה. היתרי קביעת הוראות למתן יא. וחדשות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4559 עמוד התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  14/07/2006

.09/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן .04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/15293  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
קרקע, כיסוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית:  שם

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

ג/12786. ג/7676, לתכניות שינוי גנ/15293,

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,54 חלקות: חלקי ,60 ,58 במלואן: חלקות ,17573 גוש: וחלקות:

.59 ,56

ל–185%. מ–150% בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: מטרת
קומות מספר הגדלת ג. ל–61%. קרקע מ–50% כיסוי  ב. הגדלת

להלן:  כמפורט בנין קווי הקטנת ד. קומות. ל–4  קומות מ–3
בנין  קו התשריט. לפי או ל–0 מ' מ–3 קדמי בנין קו :100/8 מגרש
צדדי דרומי  בנין קו תשריט. או לפי ל–0 מ' מ' מ–3 צפוני צדדי
קדמי בנין קו :100/3 מגרש  תשריט. לפי או מ' ל–1.30  מ' מ–2
ג/7676. לפי הבנין  קווי שאר  תשריט.  לפי או  מ' ל–0.00  מ–2

תשריט.  לפי או מ' ל–0.00  מ–3 קדמי בנין קו :100/2  מגרש
צדדי מזרחי  בנין קו תשריט. או לפי ל–1.10 מ' אחורי מ–2 קו בנין

נשאר 2 מ'.  מערבי צדדי בנין קו ל–1.60 מ'. מ–2.0

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3050 עמוד התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  09/04/2006

.30/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/15790 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
למבנה חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

שפרעם - שירות
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15790, מס' מפורטת תכנית מופקדת  אלונים גבעות

ג/11009. ג/7025, ג/2325, ג/בת/97, לתכניות

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,10484 גוש: .59 ,57 חלקות: חלקי ,10318 גוש:  וחלקות:

.10 - 8 חלקות: חלקי

לתעסוקה/מסחר/ הקמת מבנה שישמש א. התכנית: מטרת
להקמת לשטח  מיוחד חקלאי משטח ייעוד שינוי ב. תעשיה. 
משטח ייעוד שינוי ג. תעסוקה/מסחר/תעשיה. שישמש בנין
לאזורים והוראות התכליות קביעת ד. לשפ"פ. מיוחד חקלאי
הקטנת ו.  במגרש.  וחניה  תנועה להסדרי הנחיות  ה.   שונים. 

הדרך. מציר מ' ל–50 מ' 79 במקום 100 ראשית מדרך בנין קו

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555
טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה לתכנון  המקומית

.04-9502017

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15815 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
- מגורים,  חקלאי אזורים הסדרת התכנית:  שם

הלל בית ,16 משק
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15815, מס' מפורטת תכנית מופקדת  העליון הגליל

ג/7551. ג/10323, ג/4917, לתכניות

גושים הלל;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.53 חלקה: חלקי  ,47 במלואה: חלקה ,13126 גוש:  וחלקות:

.18 חלקי חלקה: ,13127 גוש:

בהסכמה וחלוקה מחדש חלקות איחוד התכנית: א. מטרת
והוספת הסדרת ולחקלאות. ב. השטח למגורים התאמת לצורך
קרקע ייעודי וקביעת הסדרת ג. מיוחד. חקלאי בשטח זכויות
וחקלאות. רפת למבני מיוחד חקלאי מגורים, לצרכים: בהתאם

הסביבה. איכות לשמירת והוראות הנחיות קביעת ד.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז

הועדה  למשרדי יומצא ההתנגדות העתק  04-6508555
.12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/15248  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בצת במושב מסחר התכנית: שם

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

ג/4797. לתכנית שינוי ג/15248,

וחלקות: בצת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.53 חלקי חלקה: ,22 - 21 במלואן: חלקות ,18328 גוש:

ביישוב א. הוספת תכליות באזור המגורים התכנית: מטרת
מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי ב. בצת. ,22 שבנחלה חקלאי
מגורים לאזור חקלאי ומאזור חקלאי לאזור חקלאי  ביישוב
המותרות ד. קביעת התכליות ג. איחוד חלקות. חקלאי. ביישוב

בניה. הוראות ה. קביעת קרקע. ייעוד לכל

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3908 עמוד התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006

.25/06/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/15177 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
סכנין  ,30 מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

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

בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה גנ/15177,
עמ' התשס"ו, ,5542 ובילקוט הפרסומים ,02/06/2006 בתאריך

ג/12050. לתכנית שינוי ,19/06/2006 בתאריך ,3830

וחלקות: סח'נין; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.77 ,75 - 73 ,30 ,9 - 8 חלקות: חלקי ,19270 גוש:

מספר דרך ברצועת תכנוני עיוות תיקון התכנית: מטרת
.30

למלאכה דרך קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קרקע. ייעוד  לכל המותרות התכליות קביעת ב.  ומסחר. 
ג/12050. מס'  מאושרת תכנית פי על בניה הוראות קביעת  ג. 
תכנית פי על - אדריכלי ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד.

ג/12050. מאושרת

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/13621 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
לגיטימציה מתן לצורך סובה ביטול התכנית:  שם

למבנה, בסמת טבעון
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/13621, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/1111. ג/9601, לתכניות

גושים טבעון;  בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.3 חלקי חלקה: ,10477 גוש: .4 חלקי חלקה: ,10476 גוש: וחלקות:

למתן ושצ"פ דרך והסדרת  ביטול א.  התכנית: מטרת
למגורים ודרך משצ"פ ב. שינוי ייעוד קיימת. לבניה לגיטימציה
וזכויות ד. קביעת הוראות לשצ"פ. שינוי ייעוד מדרך ג. מיוחד.

תנועה. הסדרי קביעת ה. בניה.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16322  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
טבעון בסמת שטח למגורים, הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16322, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/9549. ג/911, לתכניות

טבעון; גושים בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.16 חלקי חלקה: ,10469 גוש: וחלקות:

מערכת והסדרת הרחבת שטח למגורים א. התכנית: מטרת
א3 ושצ"פ.  מגורים לאזור חקלאי מאזור ייעוד שינוי ב. דרכים.
בנינים  2 לפי מס' דרך ד. שינוי תוואי גישה.  דרך  התוויית ג.
ייעוד שינוי ו. קיימים. למבנים בנין קווי שינוי ה. קיימים.

בניה. וזכויות קומות מספר הגדלת ז. ולהיפך. לדרך ממגורים

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/15919 מס'

למגורים מחקלאי ייעוד שינוי התכנית:  שם
רינה - ומסחר

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/15919, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/11317. ג/5249, ג/7837, לתכניות שינוי

ריינה; רח' ריינה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.45 - 44 ,22 ,8 חלקות: חלקי ,17518 גושים וחלקות: גוש:

ומסחר, למגורים מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: מטרת
דרכים. במערכת ושינוי

למגורים מחקלאי ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
למגורים. א' ממגורים ייעוד שינוי ב. מסחר + א' מגורים א',
שצ"פ. ה. הסדרת לדרך. משצ"פ שינוי ד. והסדרת דרכים. ביטול
ז. התשריט). פי (על רכבת למסילת לתכנון מרוצעה הקלה ו.

במקום  מהקצה (ל–5 מ' 754 אזורית מס' מדרך בנין הקלה בקו
מהקצה). מ' 35

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16223 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

ובהוראות הדרכים במערכת שינוי התכנית:  שם
כנא כפר בניה, וזכויות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16223, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/8588. לתכנית

גושים כנא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.34 ,24 ,14 - 13 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,17391 גוש: וחלקות:

ובהוראות הדרכים במערכת שינוי א. התכנית: מטרת
שינוי ג. גישה. לדרך א' ממגורים ייעוד שינוי ב. בניה. וזכויות
מדרך ייעוד שינוי ד. א1. ולמגורים א'  למגורים מדרך  ייעוד
למגורים א' ממגורים ייעוד שינוי ה. גישה. לדרך רגל להולכי
קיימים. למבנים בנין קווי ז. שינוי  בניה. אחוזי הגדלת ו.  א1.

בניה. וזכויות הוראות קביעת ח.

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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נפתלי מעלה מקומי תכנון מרחב

גנ/16471  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לאזור ציבורי פתוח ייעוד משטח התכנית: שינוי  שם

מעלות-תרשיחא ומסחר, מגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16471, מס' מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה

ג/3434. ג/6297, לתכניות

מעלות-תרשיחא; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי ,18737 גוש: .40 חלקי חלקה: ,18598 גושים וחלקות: גוש:

.13 - 10 במלואן: חלקות ,18738 גוש: .16 חלקה:

מאזור   13  -  10 מגרשים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מגורים, לאזור פתוח ציבורי  ושטח קומות  שתי בן מגורים
הנחיות ומתן הוראות קביעת ציבורי. ב. וחניון ומשרדים, מסחר
התכנית. של הכחול בקו הכלולים לאזורים ותשתיות לפיתוח

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555
מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון המקומית

.04-9978030 טל' -תרשיחא,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל מרום מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/12328   מס'

חזון בריכת מיתקן הנדסי באתר התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/12328. מס'

וחלקות: חזון; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.20 במלואה: חלקה ,18857 גוש: .2 במלואה: חלקה ,15555 גוש:

בריכת - הנדסי מיתקן בעבור שטח הקצאת התכנית: מטרת
קביעת שטחים א. ידי: גישה אליו, על ודרך של מקורות מים
ומלאכה משק ממבני קרקע ייעוד שינוי ב. השונים. לייעודים
הנדסיים למיתקנים לשטח - משותפים משק ומבני זעירה
בתחום למבנים בניה ומגבלות זכויות קביעת ג. מוצעת. ולדרך

התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,276 עמוד התשס"ו, ,5453 הפרסומים  ובילקוט  23/09/2005

.08/11/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה

לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

משגב מקומי תכנון מרחב

ג/15209  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מכמנים ,15 במגרש תכליות שינוי התכנית: שם

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

ג/4390. לתכנית שינוי ג/15209,

גושים מכמנים;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.8 חלקי חלקה: ,19153 גוש: וחלקות:

יפני. תה בית של מצבו להסדיר א. התכנית:  מטרת
השטח  באמצעות  15 מס' מגורים למגרש גישה להסדיר ב.
ד. להקטין דיור נוספת. הקמת יחידת ג. לאפשר הציבורי הפתוח.

לכיוון מערב ל–0 מטר.  קו בנין צדדי

המותרות התכליות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
הנחיות קביעת ג. בניה. הוראות קביעת ב. קרקע. ייעוד לכל

ארכיטקטוניות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2410 עמוד התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  17/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-9990102 טל' משגב, ד"נ משגב, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

גנ/16100  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
העמק מגדל ניקולא, את טל נגרית התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף  בהתאם  הודעה, בזה נמסרת   
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16100, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמק מגדל

ג/2596. לתכנית

העמק; גושים מגדל ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.75 חלקי חלקה: ,28 במלואה: חלקה ,17439 גוש: וחלקות:

מבנה להקמת תכנונית מסגרת  להתוות  התכנית: מטרת
שירות. לשטח בניה זכויות הגדלת ידי על עזר

שירות. שטחי הגדלת התכנית: עיקרי

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 לפי לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
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טל' העמק, מגדל העמק, מגדל  ולבניה  לתכנון  המקומית
.06-6507715

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/15249 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

קיים ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
נהריה מיוחד, ג' למגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/15249, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/8955, ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.68 ,51 חלקות: חלקי ,18165 גוש: וחלקות:

בניית שתאפשר יצירת מסגרת תכנונית א. התכנית: מטרת
למגורים  משפ"פ קרקע ייעוד שינוי ב. 9 יח"ד. מבנה מגורים ובו
מגרש מגרשים ליצירת של מחדש וחלוקה ג. איחוד מיוחד. ג'
הבניה  זכויות הגדלת ד. מ"ר.  674.7 ששטחו למגורים לבניה
ועיצוב בינוי הוראות קביעת ה. שבתוקף. לתב"ע ביחס

בניה. ומגבלות אדריכלי,

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 לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נהריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/14340  מס'

באזור למסחר שימוש הוספת התכנית:  שם
ונופש מלונאות

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/14340, מס'
עמ' התשס"ה, ,5355 ובילקוט הפרסומים ,12/11/2004 בתאריך

ג/10715. לתכנית שינוי ,30/12/2004 בתאריך ,965

נהריה; רח' נהריה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,391 ,388 ,99 חלקות: חלקי ,18209 גוש: וחלקות:   גושים 

.401 ,400 ,396 - 394

מהמגרש ייעוד הקרקע בחלק התכנית: תכנית לשינוי מטרת
התדלוק ממגרש תחנות חלק ושינוי למבנים מיוחדים, המיועד
תוך פתוח, פרטי ושטח מבקרים מרכז מיוחד, תיירות לאזור
והוראות מגבלות זכויות, המגרשים, של מחדש חלוקה קביעת

התכנית. תחום בכל הבניה

,18209 השטח בגוש ייעוד שינוי א. התכנית: עיקרי הוראות
לשטח  פתוח פרטי מיוחדים ושטח מבנים 388/1 מאזור מגרש
 401/2 מגרש ,18209 בגוש ייעוד השטח שינוי ב. פתוח.  פרטי
לאזור דרך ושירותי תדלוק תחנות מיוחדים, מבנים מאזור
ד. מחדש. וחלוקה איחוד ג. מבקרים. ומרכז מיוחד תיירות

ומגבלות בניה. קביעת הוראות

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

נצרת מקומי תכנון מרחב

ג/14286 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
- נצרת  בניה וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/11100. לתכנית שינוי ג/14286,

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.25 ,1 חלקות: חלקי ,16578 גוש:

הבניה, וזכויות בהוראות  ייעוד א. שינוי התכנית: מטרת
הגדלת אחוזי בניה, ב. רגל. להולכי לדרך ושינוי ייעוד מדרך

להולכי רגל. לדרך שינוי ייעוד מדרך בנין, שינוי קווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4875 עמוד התשס"ו, ,5573 הפרסומים  ובילקוט  08/09/2006

.04/09/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

העמקים ומבוא יזרעאלים נצרת, מקומיים תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/10701  מס'

נצרת, התכנית: מערכת הכבישים בצפון מערב  שם
למיתאר שינוי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/10701,שינוילתכניותג/5665,ג/8670,ג/6860,ג/7760,ג/5210,ג/במ/
ג/6617, ג/3767, ג/5587, ג/7348, ג/3458, ג/6478, ג/8288, ג/6889, ,202
ג/5774, ג/6106, ג/5036, ג/2946, ג/656, ג/4266, ג/7307, ג/7907, ג/3417,
ג/3380, ג/2171, ג/4721, ג/5161, ג/5252, ג/4952, ג/392, ג/5992,  ג/6533,

ג/5175.
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החורש, כפר נצרת: ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,16501 גוש: וחלקות:  גושים עילוט; יפיע, 
.27 ,7  -  5 חלקות: חלקי ,16503 גוש: .27 ,13  -  12 ,7  -  3 ,1 
גוש: .125 ,123 - 122 ,27 - 26 ,22 - 19 ,13 חלקות: חלקי ,16505 גוש:
,65 - 64 במלואן: חלקות ,16525 גוש: .9 - 8 חלקות: חלקי ,16516 
,61 ,31 - 30 ,29 - 27 ,25 ,23 - 15 ,12 - 8 ,5 - 1 חלקות: חלקי
,16527 גוש: .1 חלקי חלקה: ,19 במלואה: חלקה ,16526 גוש: .63
במלואן: חלקות ,16532 גוש: .17 ,13 - 12 ,8 ,6 ,4 - 1 חלקות:  חלקי
חלקות: חלקי ,211 ,202 - 201 ,200 ,199 - 198 ,192 ,190 - 189
,117  -  105 ,100 ,99 ,50  -  46 ,44 ,39  -  36 ,28 ,10 ,9  -  3 ,1
,165 ,163 ,160  -  158 ,156 ,140  -  139 ,137  -  135 ,131 ,120 
.1 חלקי חלקה: ,16533 גוש: .214 ,213 ,206 ,196 ,176 ,169 - 166
חלקות: חלקי ,16576 גוש: .122 ,4 - 3 ,1 חלקות: חלקי ,16543 גוש:
חלקי ,16578 גוש: .9 - 7 חלקות: חלקי ,16577 גוש: .6 ,4 - 3 ,1
חלקי ,40 ,34 במלואן: חלקות ,16579 גוש: .15 ,13 - 11 ,9 חלקות:
גוש: .83 ,39 - 38 ,36 - 35 ,32 - 30 ,24 - 17 ,15 ,14 - 1 חלקות:
.23 ,21 ,19 ,13 - 4 ,2 חלקות: חלקי ,18 במלואה: חלקה ,16580 
,6 - 5 ,3 - 1 חלקות: חלקי ,35 - 34 במלואן: חלקות ,16581 גוש:
חלקות ,16582 גוש: .46 ,42 ,39 - 38 ,36 ,33 - 25 ,22 ,20 - 11 ,9
 33 ,31 - 30 ,29 - 4 ,2  - 1 חלקות: חלקי ,45 ,37 ,32 במלואן:
 10 במלואן: חלקות ,16583 גוש: .50 - 48 ,46 ,44 - 40 ,38 ,36 -
חלקות: חלקי ,16880 גוש: .13 - 12 ,9 - 1 חלקות: חלקי ,11 - 
חלקות: חלקי ,34 - 33 במלואן: חלקות ,17297 גוש: .125 - 124
חלקי ,17298 גוש: .35 ,31 - 30 ,28 ,26 - 25 ,23 ,5 - 4 ,2 - 1
חלקות: חלקי ,28  - 27 במלואן: חלקות ,17483 גוש: .1 חלקה:

.26 - 25 ,11

יישום ב. כללית. דרכים מערכת קביעת א. התכנית: מטרת
ידי: על הנ"ל, התכנית בשטח לתחבורה האב תכנית המלצות
ביטול .3 קיימות. דרכים הרחבת .2 חדשות. דרכים התוויית .1
דרכים בהתאם קבלת הנחיית .4 מאושרות. דרכים ו/או דרכים

לתחבורה. האב לתכנית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3075 עמ' התשס"א, ,4996 הפרסומים  ובילקוט  30/05/2001

.25/06/2001 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
הועדה המקומית לתכנון ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה
הועדה ,04-6520038 טל' ,18120 עפולה יזרעאלים,  ולבניה 
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6468585 טל' ,17000 עילית

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

גדז הרצל    
המחוזית הועדה ראש     יושב
הצפון לתכנון ולבניה מחוז

     

הדרום מחוז

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
50/103/03/3 מס'

אשדוד - מוגן) (דיור רובע ג' התכנית: שם
3/מק/2128) קודם (מס'

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

.44/103/03/3 שינוי לתכנית ,50/103/03/3

הפלמ"ח רח' ג', רובע ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.73 ,54 ח"ח ,2462 גוש ;40

.1 להלן: כמפורט תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
אדריכלי; ועיצוב בדבר בינוי הוראות של שינוי .2 בנין; קו שינוי
הבניה שטח כל בסך  שינוי ללא  בניה  חלוקת שטחי שינוי .3

השטחים;  בסך שינוי/תוספת ללא 33 יח"ד תוספת .4 בתכנית;
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,2494 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5516, 3.2.2006 ובילקוט

.6.4.2006

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-8545304 טל' ,77100 אשדוד ,12 הבנים רח'  אשדוד, 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
18/162/03/5 מס'

6 מס' התכנית: שינויים במגרש  שם
רמות  52 - שכונת ברח' יעקב חזן

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,18/162/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/3/34. לתכנית

שכונת שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;52 חזן רח' יעקב רמות,

(בהסדר). 38198 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

למטרות מרביים  בניה היקפי הגדלת  .1 התכנית: מטרת
חד–משפחתי,  א', מגורים לאזור 6 המיועד מס' במגרש עיקריות
מ–45%  חזן יעקב רח'  שבע, באר  רמות בשכונת   ונמצא
מ–30%  הנ''ל במגרש מרבית שטח תכסית הגדלת .2  ל–72%.

כמסומן בתשריט. וצדדי אחורי הבנין שינוי בקווי .3 ל–41.5%.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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בסמה אבו מקומי תכנון מרחב

חלקית מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
801/03/28 מס'

אום בטין - ציבוריים שירותים מרכז התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
מס' מקומית חלקית מיתאר תכנית מופקדת אבו בסמה  ולבניה

.801/03/28

מרכז בטין. אום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
(מוסדר),   100057/1 גוש: וחלקות: גושים ציבוריים; שירותים
חלקות:  חלקי 38558 (מוסדר), גוש: ;9 ,8 ,6 ,3 ,2 ,1 חלקות: חלקי
אזור ישן: גוש 28, הסדר קיים 100057 (לא מוסדר) גוש: ;47 ,4 ,3
בלתי קודם רישום ,2 ,1 חלקות ,290 דף ,521 ספר ,3 חלקה הסייג,
,7 חלקה ,293 דף ,521 ספר ,6 חלקה הסייג, אזור ,29 גוש ידוע;
גבולות ידוע;  בלתי קודם רישום  ,1 חלקה ,294 דף ,521 ספר

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית:

למסחר, חקלאית מקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מיתקן דרך, שביל, פתוח, ציבורי שטח ציבור, ומוסדות מבנים
תכנונית להקמת מסגרת יצירת ב. ונחל. פסולת הנדסי, סילוק
דרכים התוויית .1 ידי: על בטין, אום ביישוב שירותים מרכז
מסחר, העיקריים: הקרקע ייעודי קביעת .2 תחבורה. ומערכות
מיתקן דרך, שביל, פתוח, ציבורי שטח ציבור, ומוסדות מבנים
לשימושים מגבלות קביעת .3 ונחל. פסולת  סילוק  הנדסי, 
להקמת נאותים תנאים  הבטחת .4 הר"מ. הקרקע בייעודי

מערכות תשתית.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
,84100 שבע באר ,21 שז"ר בסמה, אבו ולבניה לתכנון  המקומית

.08-6655543 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

מרחב תכנון מקומי עומר

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
4/117/03/14  מס'

עומר - 62 הציפורן רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

14/מק/1013. 14/במ/148, לתכניות שינוי ,4/117/03/14

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

ציפורן רח' עומר. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;62

בהתאם   149 מגרש: .34 במלואה: חלקה ,38577 גוש: וחלקות:
14/במ/148. לתכנית

+ (עיקרי המרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
קו לרבות שונים בנין קווי קביעת .2 .149 מס' במגרש שירות)
צירוף .4 8.50 מ'.  עד לבנין המרבי גובה קביעת .3 0.0 מ'.  בנין
התוספות. של וגודל המרבי מיקום המחייב בדבר הבינוי נספח
תנאים קביעת .6 אדריכלי. בעיצוב גמישות הנחיות קביעת .5

בניה. היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,244 עמוד התשס"ז, ,5588 הפרסומים  ובילקוט  19/10/2006

.16/10/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6291141 טל' ,84965 עומר ,1 עומר, רח' רותם
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שמעונים מקומי תכנון מרחב

תכנית אישור ביטול הודעה על בדבר הודעה
אישור תכנית בדבר מתוקנת מפורטת והודעה

446/03/7 מס' מפורטת

שיבולים  - מושב (חממה) צמיחה בית התכנית: שם
תכנית אישור על הודעה  ביטול על הודעה  בזה נמסרת
בתאריך בעיתונים שפורסמה ,446/03/7 מס'  מפורטת
,4016 עמ' התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  29/07/2005
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם וכי ,31/08/2005 בתאריך
אישור בדבר הודעה  בזה  נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, 

.446/03/7 מס' מפורטת תכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

בכניסה שבלים, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי  (בהסדר),  100280 גוש וחלקות: גושים שיבולים; למושב
;1 חלקה חלקי שלחים, ,16 גוש שומה ישן; לפי רישום ,1 חלקה
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;40 חלקה חלקי ,100354 גוש

רצוף. כחול בקו

בניה ומגבלות הנחיות זכויות, קביעת התכנית: מטרת
בית הקמת לצורך שיבולים למושב בכניסה חקלאית בקרקע

(חממה). צמיחה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1114 עמ' התשס"ה, ,5359 הפרסומים  ובילקוט  10/12/2004

.17/01/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן .08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

דוד (דודו) כהן  
המחוזית הועדה ראש יושב  
הדרום מחוז ולבניה לתכנון
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הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  

הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

איכנשטיין0841
סבינה

עמנואל24.1.2007 איכנשטיין

מאי29.3.2007מתוק עזרא0993 מתוק

אהרון9977 חרץ חנה21.5.2002חרץ

אברהם2855 שולמית29.3.2007לוי לוי

אלדד3321 עבדן
נתנאל

מלכה19.2.2007 צבח

סמיון14.11.2006ספיר טינה7904 ספיר

אלטשולר5963
קלרה

אלטשולר23.1.2005
אלכסנדר

דוד6374 ברוריה4.10.2005שרון שרון

יעל5098 מרדכי17.3.2007הרוש הרוש

מנשה5744 זהבה13.4.2007אברהם אברהם

יהודה5761 אביבה12.3.2001גולדמיץ לרנר

קרולה9805 אביבה2.11.2006גולדמיץ לרנר

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו

הראשי המזכיר ביטון,                                                  משה

בחיפה האזורי הרבני הדין בית  
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

סולומון5928 חמו צבי21.2.2007בן דוד חמו בן

מיכאל9376 דרעי אסתר6.1.2007דרעי

אלכסנדר21.1.2007ברגר יוסף5852 ברגר

אלי19.11.2006אלבז עישה4451 אלבז

צבי8577 אביטל4.1.2006לאופר מרום

מלבינה5642 מיכאל25.12.2006נוצה נוצה

ריטה4.2.2007מילמן ישראל7124 מילמן

חביבה0219 יוסף רבקה29.1.2007סעיד

שרגא7.1.2007הבר שרה5104 הבר

שמואל27.6.2005רמי יפה7427 רמי

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

קלרה2389 ג'וני29.3.2006דייטל לבנה

בלומשטיין5332
יעקב

ישראל27.1.2007 בלומשטיין

שלמה4575 פדרמסר סופיה9.4.2006פדרמסר
שרה

פרץ1837 צבי30.1.2007יצחק יצחקי

רייזה9646 יונית20.1.2007רבינוביץ פלג

הובר אריה8.2.2007הובר חיים2978

סיגנייבסקי2817
ברכה

לאוניד19.1.2007 סיגניבסקי

יחזאל6618 שפינר
אוסקר

שפינר שושנה9.3.2207

מרק7694 מירה18.1.2005בשקין בשקין

אנה1439 רוזן שלמה11.2.2007רוזן

פרידה3469 משה19.2.2007הרצברג הרצברג

אורי5587 יגאל9.3.2007גכטמן גכטמן

יעקב9811 כהן שרה12.1.2006כהן

משה16.11.2006שושן יעקב9288 שושן

חנה0011 דוד21.2.2007סיסו סיסו

ירמיהו4732 יוכבד3.3.2007פניולוב פניוילוב

נחמה5327 ראיסה20.7.2002גורביץ איטקיס

הלנה0688 אנה3.6.2005קוטלר וינברנד

תמרה3823 יוסף14.2.2007סמנדרוב סמנדרוב

חוה3521 יוסף4.12.2006יושפה יושפה

אברהם14.11.2005אסור מרים2425 אשר

לשם רחל21.2.2007לשם שלום מרק8230

עובדיה1994 דורון4.1.2007יזדי רותם

יצחק3901 יוסף28.1.2007קלך קאלאך

חנה3919 יוסף28.4.1999קאלאך קאלאך

סיני4.3.2007גבאי טוטו5735 אורגד

יהודית5295 תירם שפרה2.2.2007אלמוג

סולומון9547 סינאי1.3.2007ליגי ליגי

מלכה1355 שמחה1.7.1970מזרחי מזרחי

חיים5962 בלה22.2.2007גרימברג גרימברג

רות8807 דרעי מסעוד אושר25.2.2007דרעי

מאיר1989 הילדה25.5.1984סגל סער

קלרה9921 יחיאל3.2.2007גולדשטיין גולדשטיין

שי28.11.2006שושני יהודה6134 שושני
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

איגור8300 וצ'סלב2.2.2007איגודלין איגודלין

אפרים2710 קיים זהבה23.2.2007קיים

משה0355 מאיר28.1.2001קרוננפלד פלד

רחל1480 אורנה10.5.2000מזרחי עמוס

אלברט7444 מרים12.7.1993אלקלעי אלקלעי

משה3550 עדי2.1.2004אוארו אויירו

אליהו2543 דוד אלברט19.1.2007בן דוד בן

חיים5214 רחל2.1.2007וקנין וקנין

טאובה4653 לריסה15.1.2006פרוקופץ גרשקוביץ

ברנה6912 רובין28.12.2006לזרוביץ לזרוביץ

דוד1819 הרשקו19.6.2006מרקוביצי מרקוביצי

חנצה1827 הרשקו25.5.2003מרקוביצי מרקוביצי

יצחק5501 רוט אנה5.1.2007רוט

עובדיה17.3.2007הגואל עופרה9040 הגואל

עמרם27.2.2007אלחרר עליזא9829 אלחרר

סוניה1183 לזר21.2.2007טננבאום טננבאום

אנה2313 רחל17.8.2006פולק פולק

יוסף8656 אביבה20.5.2004גרף קלר

רבקה5351 חיים23.3.2007נתן נתן

דיין רפאל14.3.2007דיין אסתר6885

הרמינה5860 אלכסנדר21.10.2002ברגר ברגר

אימרה2305 פולק
יצחק

רחל22.12.2006 פולק

סימונה6881 אגה17.1.2007ובר נחמה לאופר

אמיל8588 רפי15.1.2007פורטל פורטל

יצחק3564 שושנה29.1.2007ברליה אלקובי

רחל5755 אלונה12.2.2007אברהם לירז

זאכיה6316 צדוק יצחק28.2.2007יצחק

חיה4642 מלמד טובה20.3.2007יהודאי

תמו8438 דליה24.8.2006סויסה חזן

חנה2027 תמר24.5.2000פרור רוזנטל

אברהם9.3.2007קליין שמואל6018 ברנשטיין

נפתלי15.3.2007יקיר רוזה1710 יקיר

זיו אלי9.4.2007שגיב מרים3968

שמעון3138 מרים25.2.1988גבר ורסנו

רוזנשטראוך1351
שלמה

רוזנשטראוך14.12.2006
כרמלה

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

רוזה4489 מקס9.2.2007טוכמן טוכמן

תאודור3235 ארמון
יוסף

ארמון רוברט10.2.2007

סיזק כהן מירי4.4.1994סיזק רומן6611

סלי5292 דליה15.1.2007טמפלר טמפלר

סוניה5136 צבי13.3.2007וייס פיטרו

דניאלה2726 חנן5.8.2002וקנין וקנין

מניה3875 יעקב12.1.2007יורים שטרנברג

אירינה9549 יעקב6.1.2007אידלזון אידלזון

סיזק כהן מירי11.4.2007סיזק דורה8584

אוזיה ליביו20.11.1992אושיא לייבה3139

חיה7660 שמחה20.12.2006הוברמן הוברמן

רוזה3147 אוזיה ליביו8.4.2007אושיא

סביטץ אליעז15.3.2007סביטץ גלעדה6058

אריאל9803 נעמי14.1.2007בנטקור בנטקור

רבקה1204 זהבה2.2.2007שמש באומל

יוסף9586 אבירם23.2.2007גוטליב גוטליב

מרינל6873 מאיר אגה3.2.2005ובר נחמה לאופר

דוד7109 אטיאס אברהם13.5.2006אטיאס

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א

הראשי המזכיר סגן היקינד,                                          יצחק

בנתניה  האזורי הרבני הדין בית               
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

לאה8.3.2007טרלו שבתי9050 טרלו

אספיר1537 פרנק אסיה17.6.2006בוקשטיין

יהודה8105 אילנה20.3.2007שרגה שרגא

טאוב חנה4893
יהודית

נתנאל13.4.2006 טאוב

משה4885 נתנאל21.10.2003טאוב טאוב

דוד5995 יהודהבראון ברון

יהודה2.7.2003ברון הנדה6001 ברון

ג'וליט6121 שושנה8.4.2007ששון ששון

קלאוס3862 זאב זכריה
ורנר

מישלינה18.2.2007 זכריה
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

שמעון9521 חבצלת27.3.2007רוח רוח

אלברט16.3.2007מור יוסף שני5038 יוסף מור
סימון

שלמה7951 לוצי30.3.2007דיולד דיולד

יעל7.1.1997זלצמן שמואל9024 זלצמן

שלום5968 צנעני שושנה24.8.2003צנעני

אטיה6369 מרמס מריה3.2.2002סמזנביץ'

איסק9260 לבנקרון
ג' מאיר

רוברט7.2.2006 לבנקרון
אנטוני

גנרייטה8802 רוזן עלקא8.9.2005קריוזלוב

ורד24.11.2006רצון עמרם3478 רצון

מרים0655 רחל20.4.2007רובינפלד פלדמן

יעקב3010 שורץ עדנה22.3.2007כהן

סילביה8611 שורץ עדנה24.6.1985כהן

לאה1977 טטיאנה26.1.2007גולדשטיין מזנגייב

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג

כ"ץ, המזכיר  ישראל                                             יהושע
הראשי

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

נחמייס7869
אברהם

שמחה19.2.2007 נחמייס
תקוה

סעיד3867 יואל28.7.2004והב והב

רבקה9.6.2006דרימר ישראל4958 דרימר

שמריהו2139
מיכאל

אמיר28.3.2007 שמריהו

בנימין0775 לינוי15.3.2007לוי לוי

רילא8469 קנטור יוכבד17.12.2006מלינגר

יעקב7021 תמרה8.12.2003דולנסקי דולנסקי

לילי8176 אורי11.12.2004נקש נקש

יעקב3850 טובה18.3.1991פנחסי קליין

יעקב2429 מלין
יהושע

שושנה3.4.2007 מלין

שטינהרץ3355
עדית

יהודה7.1.2007 עמית

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

ענת7491 עמיר–11.1.2007דרעי דרעי
עמרם

שטינהרץ3348
יצחק

יהודה6.8.2001 עמית

זייז'מסקיה6922
ליובוב

דובינה13.2.2007 וולף

מוזס8727 עליזהפופקו רוזנברג

זאב5259 יעל5.3.2007קפלן קפלן

יצחק22.1.2007נסים מרים5148 ניסים

סילביאן17.10.2006ברנר פאיה8619 ברנר

משה23.1.2007חאייט פייגה1376 חייט

נסים2054 אסתר16.12.2006כחלון כחלון

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'

הראשי המזכיר הלוי,                                                   משה

האזורי ברחובות הדין הרבני              בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

גיטלה8256 רלי4.3.2007פירם פינקוביץ

לב0669 סנדלר איגור4.3.2007סנדלר

יוסף1309 ימימה8.4.2007זהר זהר

זהבה11.3.2007זולטי ישראל4596 במברגר

גדז' כפיר3.1.2007גדז' מרק רפאל6977

בורנשטיין9334
יהודית

ענת15.2.2007 איטח

חיים5128 דורון10.9.2003גנז גנז

(25 באפריל 2007) באייר התשס"ז ז'

הראשי המזכיר גרנביץ,                                                חנוך

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אליהו2969 חנו סרח11.11.2006חנו

בידה2651 לבנה יוסף14.6.2006טולידנו טולידנו

בנאבו יעקב9.1.2007בנאבו גרציה5085
משה
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

חביב טובה4.3.2007חביב יצחק9726

מלכה19.3.2007סויסה מרדכי6275 סויסה

שאול6.4.2007מזרחי אהובה9431 מזרחי

צדיק0715 דלל צחי8.6.2006דלל

משה8897 ישראל5.1.1979רוטבאום רוטבאום

אסתר2116 אברמוביץ27.2.2007בגדדי
שושנה

צביה5408 נפתלי8.3.2007וינברגר וינברגר

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב

הראשי המזכיר                                       שלמה דידי,

שבע בבאר האזורי הרבני הדין בית    
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

נקאש טובהי"ט אדר ס"זנקאש רוזה9219

הורוביץ0624
יהודה

ס"ז חשון הורוביץז'
מתתיהו

קרבצ'ינסקי5948
מוני מנשה

ס"ז אדר גיטלב' קרבצ'ינסקי

אנה8518 ס"זשן ניסן אהרוןי' יוסף שיין

סימון6442 ס"זספקטור אדר דינהח' ספקטור

בראמי שושנהי"ג אדר ס"זלוגסי חביבה3867

יצחק7613 נועםכ"ה שבט ס"זמימון מימון

מרים6121 שלמהט"ו אדר ס"זקלימי קלימי

שרה3989 רפפורטכ"ד תשרי ס"זרפפורט
אלכסנדר

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'

הראשי                                         יצחק דהאן, המזכיר

האזורי באשקלון הדין הרבני בית  
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מירילשוילי9143
מישה

נתלה19.1.2007 מירילשוילי
נורי

צבי9463 מרגלית2.10.1989סולומון סולומון

אלקה9471 מרגלית8.5.1998סולומון סולומון

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

משה6577 גיגי אילנה8.3.2007בן גיגי בן

שמעון3600 יפה24.7.2006סינא סינא

פורתונה3521 יצחק3.12.2005חדד חדד

יוכבד1072 הראש יצחק4.3.2007הראש

אברהם4287 שולמית1.8.1995סננס סננס

זויה7011 קלרה19.3.2007קוקולייב דונצ'נקו

מניה8966 בוריס11.3.2007מנשירוב מנשירוב

סעדה8256 דוד3.4.2007ביטון ביטון

יעקב8958 בוריס28.11.2005מנשירוב מנשירוב

חביבה2617 רפאל22.3.2007אזולאי אזולאי

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג

הראשי המזכיר פרץ, אברהם

באשדוד האזורי הרבני הדין   בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מאיר4660 בוזגלו נורית26.12.2006אפללו
ליאור

ריוה3839 צו'גאייב10.7.2006גולדנברג
לודמילה

מקסים5.5.1987פרץ דוד6523 פרץ

טופצ'יאשוילי7002
טריסטאן

שמעון25.9.2005 טופז

פראדקין9508
ציציליה

מקס30.3.2005 שרייר

צפורה0224 רונן מאיר4.4.2007רונן

ציוה4138 יעקב10.1.2007נכט נכט

אליהו0044 כהן
שלמה

דינה8.3.2007 כהן

גדעון1325 גטשי מלכה1.1.2007למה למה

יעקב5091 בורטניק ליובוב21.4.2006אליכיס
לאה

ציון1409 חדגאג כוכבה21.2.1975חדגאג

יעקב9466 אנה10.10.2004גלוזמן גלוזמן

נאמי6301 קוקולייב7.3.2007קוקולייב
אזארי

פנטנש1812 ארטה מסרט23.2.2007מלדה
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דידי8201 ענת28.2.2007רוזנשטיין אלון

תמיר7009 גוזלן חנניה13.11.2006גוזלן

חנה2.2.2007אוחנה אליהו3152 אוחנה

ליובוב2737 אנוקשוילי26.7.2005שוכמן
לריסה

בוריס1393 וורובייצ'יק10.1.2007אוליצקי
דורה

איזק3905 חנה25.2.2007גלפנד גלפרד
סורה

גנדיי5116 לובה24.2.2007אבנסוב אבנסוב

משולם4436 רבקה16.2.2007עובדיה עובדיה

אבי7.2.2006ווקנין סלומון5698 קינן

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א

הראשי המזכיר אדרי, ניסים

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'
תיק

המנוח/ה תאריךשם
פטירה

המבקש/ת שם

רימונדה4056 יהודה21.3.2007לחמי–ממן לחמי

ציפורה3320 קציר רבקה30.8.1996גנז

עודד6646 יצחק אילה19.2.2007לניאדו לניאדו

ורה7201 פוקס יפים18.3.2007מיידיט

(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'

הראשי המזכיר מוראד, צבי

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

גן ברמת משפחה לעניני המשפט בבית

108701/06 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

חיה המנוחה של הנעדרת בתה מותה של הצהרת ובענין:
(ללא שם), וולף (ווילף)

מנהלי טופף, ואברהם  (הוכמן) רמתי דב  והמבקשים:
ו/ גרינברג אברהם עו"ד  ב"כ ע"י המנוחה של  זמניים עיזבון
טל' ,65813 אביב תל ,94 אלנבי מרח' פריינוביץ, ש' אושריה  או

.03-5600894 פקס' ,03-5602076

הודעה

לעניני לבית המשפט פנו הנ"ל כי המבקשים ידוע להווי
של בתה של מותה  על להצהיר בבקשה גן ברמת  משפחה

שהיא ומשערים שנעלמה שם), (ללא (ווילף) וולף חיה המנוחה
מתה.

רמתי: גדליה של הצהרתו הנ"ל לפי הנעדרת של תיאורה וזה

פולין. ,1939-1938 השנים בין ומקום לידתה: לידתה תאריך

פולין. הרגיל: מגוריה מקום

רוסיה. האחרון: הידוע מגוריה מקום

שהנעדרת עדיין בחיים היה נראה שבו התאריך הידוע האחרון
בשנים הנראה,  ככל ברוסיה, אז: נמצאה שבו והמקום 

.1941-1940

המבקשים ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
כוחם. באי באמצעות

בזה מתבקש הנ"ל הנעדרת על  ידיעות לו שיש מי כל
לכל נציגות או ברמת גן, משפחה המשפט לעניני להמציאן לבית
ובין בכתב בין ישראל, מדינת של קונסולרית או דיפלומטית
המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין, אדם וכל פה, בעל
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

המשפט בית מזכירת ארבילי, שרית

לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

1050/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה, הנספים של מותם ובענין: הצהרת

צביה דותן סטרנס, עו"ד ב"כ ע"י והמבקש: יעקב גולדמן,
.03-5282350 תל אביב, טל' ,6 חן משד'

הודעה

לעניני בית המשפט אל הנ"ל פנה כי המבקש ידוע להווי
בינואר   9) התשס"ז בטבת י"ט ביום לציון בראשון משפחה

להלן: הנספים המפורטים מותם של להצהרת ,(2007

שטרנפלד. אריה .1

שטרנפלד. רבקה .2

שטרנפלד. יוסף שמואל .3

ליפשיץ. שטגר רבקה שרה .4

ליפשיץ. שאול .5

ליפשיץ. שלום יעקב .6

שופטת קיציס, חנה

לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

2330/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

הנספה אברהם גוטסמן, של ובענין: הצהרת מותו

ע"י גן, רמת ,22 המעגל מרח' גור, מיכאל והמבקש:
טל' רחובות, ,182 הרצל רח' פז, בית  קנטי, יעקב  עו"ד  ב"כ

.08-9461852 פקס' ,08-9468334
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הודעה

התשס"ז א' באייר ביום הגיש הנ"ל כי המבקש ידוע להווי
משפחה בראשון לעניני המשפט בקשה לבית (19 באפריל 2007),

גוטסמן. אברהם הנספה של מותו להצהרת לציון

עו"ד קנטי,            יעקב
בא כוח המבקש   

לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

2330/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

המפורטים בהודעה, הנספים של מותם ובענין: הצהרת

ע"י גן, רמת ,22 המעגל מרח' גור, מיכאל והמבקש:
טל' רחובות, ,182 הרצל רח' פז, בית  קנטי, יעקב  עו"ד  ב"כ

.08-9461852 פקס' ,08-9468334

הודעה

התשס"ז א' באייר ביום הגיש הנ"ל כי המבקש ידוע להווי
משפחה בראשון לעניני המשפט בקשה לבית (19 באפריל 2007),
גרוס, פישלר, יהושע רגינה הנספים: של להצהרת מותם לציון

שניידר. רגינה רחל שניידר, לוטי לאה גרוס, סלומון

עו"ד קנטי,           יעקב
  בא כוח המבקש

לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

2340/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

יורי קנייזב, של מותו ובענין: הצהרת

ציונה. נס ,7 נוף מרח' יפה קנייזב, והמבקשת: אינסה

הודעה

,19.4.2007 ביום הגישה  הנ"ל המבקשת כי ידוע להווי 
להצהרת לציון בראשון משפחה לעניני המשפט לבית בקשה

יורי קנייזב. של הנספה מותו

,10.20 בשעה ,28.6.2007 ביום יתקיים הצדדים במעמד דיון
האפוטרופוס. וב"כ המבקשת בנוכחות

שופטת שטיין,     אסתר
  

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

3237/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, בינלאומי א.ס.ל.י. חברת פירוק  ובענין
,51-315580-4

עו"ד ב"כ באמצעות גבאי,  לאה  לילי והמבקשת:
פקס' ,02-6232656 טל' ירושלים, ,2 הסורג רח' גבאי,  אליהו

.153-26232656

בקשה  הוגשה  28.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט לבית
היושב  המשפט  בית בפני תישמע  זו פירוק  בקשת וכי לעיל, 

7.6.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

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
 12.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.24.5.2007 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד גבאי, אליהו  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1215/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

בע"מ, בצובר להובלה חברה שינ-בר חברת פירוק  ובענין
,51-086429-1 ח"פ

בע"מ. בנק מזרחי טפחות והמבקש:

לבית  בקשה 25.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

12.11.2007 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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   17.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.29.10.2007

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד גולדשטיין, יצחק  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1338/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

איימפוליט ו/או סולריות מערכות ג.ר.ג חברת פירוק ובענין
,51-350986-9 ח"פ בע"מ,

מסורי, רז ב"כ עו"ד ע"י ואחרים, מרוסט רפאל והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח'

לבית  בקשה 12.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

19.11.2007 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 למבקשים שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.18.11.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1361/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

הבטחון מערכת עובדי של השקעות קרן חברת פירוק ובענין
,51-045284-0 ח"פ בע"מ,

ו/או רונן אופיר עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
אביב תל ,52 גבירול אבן רח' כוכבי, אריאל ו/או מילגרום שרון

.03-6964670 פקס' ,03-6916555 טל' ,64364

לבית  בקשה 16.4.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

21.11.2007 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 למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.11.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד רונן, אופיר  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

992/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

בע"מ, בוטני אפי חברת פירוק ובענין

מנחם מרח' כהן, אבירן עו"ד ב"כ ע"י חזי, שמעיה והמבקש:
גן. רמת ,12 בגין

לבית  בקשה 5.11.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

19.6.2007 בשעה 9.10.

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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום  12.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.7.6.2007

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כהן, אבירן  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

257/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

בע"מ, (1996) נקיון לשירותי חברה ל.ה.ב חברת פירוק ובענין

ת"ד סליבא, סאמר עו"ד ב"כ ע"י סמכה, רחמה והמבקש:
.20200 שפרעם ,778

לבית  בקשה 21.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

7.6.2007 בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.1.6.2007

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד סליבא, סאמר  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

275/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

,51-220864-6 ח"פ בע"מ, השלום הוד חברת פירוק ובענין

מרח' הלחמי, לאה עו"ד ב"כ ע"י וטורי, חיים והמבקש:
.62647 אביב תל ,94 ארלוזורוב

לבית  בקשה 25.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

10.6.2007 בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.27.5.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד הלחמי, (לוי) לאה  
המבקש כוח באת
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בנצרת המחוזי המשפט בבית

384/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

,51-324394-9 ח"פ בע"מ, צחר רהיטי חברת פירוק ובענין
ראש פינה, צחר, מפארק תעשיות

כהן, מרח' אלעד ב"כ עו"ד ע"י עובדי החברה, והמבקשים:
.64731 אביב תל ,3 דניאל פריש

לבית  בקשה 7.12.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

13.6.2007 בשעה 9.00.

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 למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.6.6.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.8.30 בשעה

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כהן, אלעד  
כוח המבקשים בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

147/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

,51-322748-8 ח"פ בע"מ, חברת טחינת הסולטן פירוק ובענין

עדינה ב"כ עו"ד מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ע"י בנק והמבקש:
פקס' ,04-9923864 טל' ,22440 נהריה ,26 הגעתון משד'  וויל,

.04-9925320

לבית  בקשה 8.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

11.7.2007 בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
.26.6.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד וויל,     עדינה
המבקש כוח באת

בנצרת המחוזי המשפט בבית

186/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

,51-265067-2 ח"פ בע"מ, חלבונית חברת פירוק ובענין

המזרחי להתיישבות הפועל הנצי"ב קבוצת עין והמבקשת:
בוסתנאי עו"ד דניאל ב"כ ע"י ,57-000373-1 מ"ר בע"מ, שיתופית
ממשרד אחרים, עו"ד ו/או מרקוביץ יוסי ו/או פרידמן עידן ו/או
טל' ,46725 פיתוח הרצליה ,5 שנקר מרח' לצר, צדק כהן  פרל

.09-9728001 פקס' ,09-9728000

לבית  בקשה 5.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

13.6.2007 בשעה 9.00.

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
,6.6.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.14.00 בשעה

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד בוסתנאי,     דניאל
המבקשת כוח בא

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

חברת ושות' צבי בן קין פייל, כהן, גץ, אפלבוים,
דין עורכי

(51-342456-4 (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

מיום  ימים   30 או ,17.30 בשעה ,25.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
רח' במשרדי המפרק, מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,23 קיימת קרן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                ערי גץ,

לבנין בע"מ אסיגל חברה
(51-105346-4 (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
מיום  ימים   30 או ,18.00 בשעה ,25.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
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רח' במשרדי המפרק, מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,23 קיימת קרן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                ערי גץ,

זילברשטיין בע"מ את א. א.
(51-088324-2 (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
מיום  ימים   30 או ,18.30 בשעה ,25.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
רח' במשרדי המפרק, מביניהם, המאוחר לפי הודעה זו, פרסום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,23 קיימת קרן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                ערי גץ,

בע"מ הנדסה שירותי זילברשטיין משה
(51-185401-0 (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
פירון מ. במשרדי ,9.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הילל סילבר אבא רח' עורק, בית ונוטריונים, דין ושות', עורכי
המראה של המפרקת, דוח סופי הגשת לשם ,52506 גן רמת ,16
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת זילברשטיין, דורית

 
בע"מ לבניין והשקעות בורשטיין חברה ו.א.

(51-256295-0 (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
לוי, שני רו"ח במשרד ,9.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת אשקלון, ,6 צה"ל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, לוי,                                                שני

בע"מ  חשמל - עבודות נאור משה
(51-213098-0 (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

עו"ד המפרקת, במשרד ,9.00 בשעה ,1.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
420ב, משרד א', קומה יוניטרייד, בנין ,1 הרצל רח' נאור, שירה
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ,08-8661022 טל' אשדוד,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, נאור, שירה

לבנין בע"מ (ויסר-לביא) אלומיניום אור-גל
(51-105636-8 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,49513 ג' אריה קרית החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ויסר,                                                חיים

בע"מ  חקלאית ותוצרת - מבנים א.י. ברק
(51-196410-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דנאי, י' עורכי דין במשרד ,10.00 בשעה ,8.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,17 עמינדב רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברק,                                                אהרון

בע"מ נתונים לעבוד מכון אכיד
(51-057530-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ערן עו"ד של במשרדו ,14.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,8 לבונטין רח' רוטמן,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, רוטמן,                                                ערן

בע"מ אחזקות אר.זד.די.
(51-296976-7 (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
טל במשרדו של עו"ד ,10.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
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המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,8 לבונטין רח' ברשן,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ברשן,                                                טל

בע"מ רכב מרכז שרותי גז אנד קאר
(51-363382-6 (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
בן רח' החברה, במשרדי ,14.00 בשעה ,12.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,17 דירה ,115 גוריון
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גנדלמן,                                                ארקאדי

אדירם שלום בע"מ
(51-285950-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חורב רח' החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,12.7.2007 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  חיפה, ,15
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גנור,                                                מנור

בע"מ המושבה סל מינימרקט
(51-190049-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עמק במשרדי החברה, רח' ,10.00 בשעה ,12.7.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,43 רפאים
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גולדברג,                                                דב

בע"מ טכנולוגיות דיגמאטק
(51-268854-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל

המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,14 בנימיני
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אידלמן,                                                מאיר

בע"מ יון אמיר ד"ר
(51-330860-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבא במשרדי החברה, שד' ,16.00 בשעה ,12.7.2007 תתכנס ביום
כיצד המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת חיפה, ,9 חושי
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                             ד"ר אמיר יון,

בע"מ ביו-ויזיון
(51-295751-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גורדון רח' המפרק, אצל ,17.00 בשעה ,16.7.2007 ב', ביום תתכנס
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,53227 גבעתיים ,13 דירה ,44
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברלינר, שלמה פרופ'

בע"מ ובניו משה קפח
(51-224289-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' קפח, משפחת בבית ,20.00 בשעה ,31.7.2007 ביום תתכנס 
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,31 המלך דוד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח, קפח,                                                אריאל

בע"מ  ר-44 תעופה
(51-367202-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,24 השקד רח' המפרק, במשרד ,9.00 בשעה ,2.9.2007 תתכנס ביום
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כיצד המפרק, המראה של סופי דוח הגשת רשפון, לשם מושב
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אנקונינה, (יצחק) ברנרד

בע"מ פיכמן אכספרס הובלות
(51-112102-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' הגיבור בדירת המפרק, ,17.00 בשעה ,31.7.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,40 האלמוני
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פיכמן,                                                ראובן

בע"מ  ויזמות השקעות - ערי בייגלס" "באלי
(51-332389-9 (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 ,18.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נחל כהן, אבי עו"ד ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,77717 אשדוד ,19/9 שניר

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 עו"ד, אבי כהן,

בע"מ (1997) חברה להשקעות יגיל
(51-256475-8 (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 ,26.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק כהן, גלעד ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.

מפרק כהן, גלעד ד"ר

בע"מ השראה אימרות
(51-275736-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

החלטה התקבלה ,27.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כוכנוביץ', למפרקת פנינה את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה.

מפרקת כוכנוביץ', פנינה

בע"מ חמש על ארבע
(51-147686-3 (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
,054697628 בר, ת"ז קטי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,21 ביל"ו מרח'

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 בר, קטי

בע"מ ניהול א.ר. נרום
(51-292768-2 (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
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של

ושות',  חנם שרון 024414757, אצל ת"ז רוזנברג, אלון את ולמנות
החברה. למפרק ,52522 גן רמת ,13 תובל רח' דין, עורכי משרד

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 רוזנברג, אלון

בע"מ אחזקות אדר חיים
(51-348519-3 (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
דב האוזנר מרח' אדר, ולמנות את חיים מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,2

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

מפרק אדר, חיים

בע"מ לישדין
(51-073987-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרקים 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 ,10.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,0086557421 שלם, ת"ז יאיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את
מרח' ,007324312 ליהוא ויסר, ת"ז תל אביב, ואת ,2 פעמוני מרח'

החברה. למפרקי סביון, ,5 המועדון

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
הודעה  פרסום מיום 21 ימים בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
אשכנזי פיביך  אצל  ויסר, ליהוא - שלם יאיר המען:  לפי  זו,
.61571 אביב תל ,57141 ת"ד ,56 רח' המסגר חשבון, ושות', רואי

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

יאיר שלם ליהוא ויסר    
מ פ ר ק י ם      

בע"מ בחינוך חדשניות יוזמות
(51-297929-5 (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 ,1.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,065444820 מרק, ת"ז אלדד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

קרית אונו, למפרק החברה. ,22 רוטשילד מרח'

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 מרק, אלדד

1995 בע"מ  חינוכיים משחקים לי שי
(51-221777-9 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,62958533 טובלי, ת"ז שאול מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק רמלה, ,15 החבצלת מרח'

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 טובלי, שאול

ופיננסי בע"מ  - יעוץ כלכלי אקויולנט
(51-322752-0 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנחם מרח' דורון, דניאל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין

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 דניאל דורון,

בע"מ חדרה אופטומטריסים שרמן ד"ר
(51-354972-5 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,056660137 שרמן, ת"ז יאיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק חדרה, ,47 סמואל הרברט מרח'

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 יאיר שרמן,

בע"מ חלקי חילוף א.כ.א.
(51-140049-1 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56131030 כהן, ת"ז את אשר ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,126 הרואה מרח'

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

מפרק אשר כהן,

בע"מ מים השבחת א.כ.ה.
(51-356778-4 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,56131030 כהן, ת"ז את אשר ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,126 הרא"ה מרח'

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 אשר כהן,

אסטיב בע"מ
(51-203446-3 (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 ,25.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סהר, רועי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי

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 עו"ד, סהר, רועי

ענאיה בע"מ
(51-316841-9 (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 ,26.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משפרעם, מאלק, שחאדה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק

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,

מפרק מאלק, שחאדה

בע"מ הרצליה ילדים מרפאות ג.ש.
(51-192911-9 (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 ,26.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גרינפלד, וילהלם שלום את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,13 מובשוביץ בנימין מרח'

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,

מפרק גרינפלד, שלום

בע"מ (1997) ומלט בנין חומרי רחמים חזי
(51-247715-9 (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 ,29.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יהודה מרח' רחמים, שאול ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,12 הימית

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,

מפרק רחמים, שאול

בע"מ בניין חומרי רחמים חזי
(51-243907-6 (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 ,26.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
התחיה מרח' רחמים, חזי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ים, בת ,2

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,

מפרק רחמים, חזי

בע"מ יצחק ובניו ביסטרי
(51-265714-9 (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
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החלטה התקבלה ,26.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יהלום מרח' יצחק ביסטרי, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

למפרק החברה. נווה אפרים, ,13

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,

מפרק ביסטרי, יצחק

בע"מ השקעות חתמר
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 ,15.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050483007 רהב, ת"ז מנחם את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,12 ולנברג ראול מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 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 רהב, מנחם

94 בע"מ  שווק גלרזית
(51-192917-6 (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 ,1.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רובינשטיין,  עודד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק יהוד, ,4 הנרקיס מרח' ,55095434

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 רובינשטיין, עודד

בע"מ גדרה ל.ל.א.
(51-304463-6 (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 ,29.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דותן, מיכאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,60 רוטשילד

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 עו"ד, דותן, מיכאל

בע"מ ובנו חברה לבנין ליברמן
(51-098231-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קלימי,  ליטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת עפולה, ,1 נופר מרח' ,031723166

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, קלימי, ליטל

בע"מ קלימי אחים
(51-213065-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קלימי,  ליטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת עפולה, ,1 נופר מרח' ,031723166

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, קלימי, ליטל

בע"מ יהלומים אס.פי.די.
(51-313032-8 (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 ,6.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050064443 פלד, ת"ז שרגא את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,6 גלילי ישראל מרח'
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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 פלד, שרגא

בע"מ יהלומים בלחרסקי פלד
(51-226512-5 (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 ,6.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050064443 פלד, ת"ז שרגא את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,6 גלילי ישראל מרח'

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 פלד, שרגא

בע"מ נכסים פלד נילי
(51-320591-4 (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 ,6.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050064443 פלד, ת"ז שרגא את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,6 גלילי ישראל מרח'

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 פלד, שרגא

בע"מ אדריכלות רותם
(51-341233-8 (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 ,10.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,05257910 יתום, ת"ז אליהו מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק רחובות, ,5 ויצמן מרח'

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 יתום, אליהו

בע"מ בורנשטיין השקעות ב.
(51-330458-4 (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 ,23.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בורנשטיין, בני את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4/7 אנדרסון

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,

מפרק בורנשטיין, בני

בע"מ ריהוט מודרני מימדים
(51-269186-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

[נוסח  החברות 321 לפקודת פי סעיף על הודעה ניתנת בזה
הנ"ל, החברה של הכללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
את מיוחדת לפרק נתקבלה החלטה ,25.4.2007 ביום שנתכנסה
למפרק ,51704146 ת"ז הורביץ, בני את ולמנות מרצון החברה
את לפרוע החברה יכולת  על שהוצהר לאחר  וזאת החברה

עשר חודשים. שנים חובותיה בתוך

מפרק הורביץ, בני

הותיק בחוף השרון העמותה למען החבר
(58-010333-1 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

העמותה של הכללית באסיפה כי הודעה בזה נמסרת
מרצון לפרק החלטה התקבלה ,22.3.2007 הנ"ל, שנתכנסה ביום
,5 מרח' דרויאנוב נשבן, ישראל עו"ד את העמותה ולמנות את

למפרק העמותה. ,63143 אביב תל

הרשומה הכתובת לפי למפרק להגיש העמותה נושי כל על
זו. הודעה פרסום מיום ימים 21 תביעותיהם בתוך לעיל, את

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

מפרק עו"ד, נשבן, ישראל
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סטייל פרחי אושר בע"מ
(51-156474-2 (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 ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנהל החברה, דמרי, ז'ראר את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק

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

סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן-קמון, ארז לעו"ד זו,

מפרק דמרי, ז'ראר

בע"מ סולובל
(51-349188-6 (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
,22 ביאליק ברח' ,10.00 בשעה ,25.6.2007 ביום ב', הנ"ל תתכנס
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,47208 השרון רמת
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פדן,                                                אליהו

בע"מ קרטיג'ס שלם
(51-335463-9 (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
,4 המסטיק אלת ברח' ,10.00 בשעה ,27.6.2007 ד', ביום תתכנס
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,38900 קיסריה תעשיה אזור
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שלם,                                                יהודה

בע"מ (1976) סוכנויות אנג'ל א. שלמה
(51-073502-0 (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
המפרקת, במשרדי  ,12.00 בשעה ,2.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת ירושלים, ,1 נשרים כנפי רח' מירון, רות
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת מירון,                                                רות

בע"מ ישראל מובילים עליה
(51-290792-4 (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
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,4.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם אשדוד, ,51/31 ירושלים שד' ביסמוט, מיכאלה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת ביסמוט, מיכאלה

בע"מ לישראל פיננסיות אחזקות
(51-037430-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון ביטול הודעה על

החלטה כדין נתקבלה ,6.5.2007 כי ביום הודעה נמסרת בזה
של ההליך את להפסיק של החברה המניות בעלי כל של בכתב

 20.7.2005 ההחלטות מיום את ולבטל החברה של פירוק מרצון
למפרק כהן, אליהו עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה.

מפרק עו"ד, כהן,                                                אליהו

הודעה מאת בנק ישראל

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה

(25 באפריל 2007): התשס"ז באייר העבודה ביום ז' בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(25.4.2007) באייר התשס"ז ז'

26,760,633,261

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(18.4.2007) בניסן התשס"ז ל'

26,960,248,258

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

-199,614,997

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(25.4.2007) באייר התשס"ז ז'

26,760,633,261

(26 באפריל 2007) באייר התשס"ז ח'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח




