
רשומות

הפרסומים ילקוט

וקרן רכוש מס לפי חוק ערר ועדות ועדות חברי  מינוי

2128 מינהליים.................................   וחוק בתי דין פיצויים

קבלנים רישום חוק לפי ערר לוועדת ראש יושב  מינוי

2128 בנאיות...............................................   הנדסה לעבודות

מקרקעין מיסוי חוק לוועדת ערר לפי ראש יושבי מינוי

2128   ................................................... ורכישה) מכירה (שבח,

תקנות מכוח מותרות בלתי התאחדויות על  הכרזות

2128   ....................................................... חירום) (שעת ההגנה

2129 גביה.....................................................................   פקידות מינוי

ולמיזוגים לפטורים בוועדה חברים מינוי על  הודעה

2129   ........................................ חוק ההגבלים העסקיים לפי

לפי פקודת הפרוצדורה וצו הענקת סמכויות  הרשאה

הפלילי הדין סדר וחוק (עדות)  הפלילית

2129   ....................................... מעצרים) - אכיפה (סמכויות

2130   ...... הפלילית (עדות) הפרוצדורה פקודת הרשאות לפי

2131 מבחן לנוער..............................................   קציני ביטול מינוי

2131 הניקיון..........................   לשמירת קרן להנהלת חבר מינוי

2132   .... (משמעת) המדינה שירות חוק לפי סמכויות אצילת

2132 לעבודה..............   הדין בית חוק לפי דין בית רשם מינוי

חוק לפי מיועדות מבוקרות מערכות על  הכרזות

2132   ........................................................... תשלומים מערכות

 

יום עסקים בהם שייווסף בנקים סניפי  הודעה בדבר

מנוחה ימי בשל או מהמסלקה ריחוקם בשל בנקאי

2132 מכלל הבנקים.........................................   השונים בהם

2132   ..................... נפט של זכויות תוקף בדבר הארכת הודעה

לפי הסדר כובל של קיומו בדבר על קביעה  הודעה

2132 העסקיים.................................................   ההגבלים חוק

לפי של מעמד לרעה ניצול בדבר על קביעה  הודעה

2133 האמור.......................................................................   החוק

2133 תקנים.....................................................   קביעת בדבר הדעה

2134   ........................................................ בתקן בדבר שינוי הודעה

בייעוץ העיסוק לפי תקנות הסדרת בחינות על  הודעה

תיקי השקעות ובניהול השקעות השקעות, בשיווק

2134   ........... ואגרות) לרישיון, בחינות, התמחות (בקשה

2134 הניוקסל.....................   במחלת נגועים אזורים על הכרזה

2134   ...... הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזות ביטול

2135   .............. לארנונה (אשקלון) ערר ועדת על מינוי הודעה

2136 זכויות.......................................   לוחות הצגת בדבר הודעה

2136   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

2157   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

2164 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

2166 ישראל...................................................................   בנק הודעות

עמוד                              עמוד         

3 במרס 2008 5782 התשס"ח א' באדר  כ"ו



3.3.2008 התשס"ח, א' באדר כ"ו ,5782 הפרסומים ילקוט 21282128

ערר ועדות חברי מינוי
דין בתי וחוק פיצויים, התשכ"א-1961, וקרן רכוש חוק מס לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים,

פיצויים,  וקרן רכוש מס 29 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מינהליים,  דין בתי ו–12 לחוק 11 ,5 סעיפים ולפי התשכ"א-11961,
ועדות לחברי להלן המפורטים את ממנה אני התשנ"ב-21992,

אביב: תל באזור במותבים ערר

מותב: ראש יושב

057512055 שושני, ת"ז עו"ד אמיר

מדינה: עובדי שאינם מקרקעין בעסקי ניסיון בעלי

068108117 ת"ז בר–ניב, אלה

.069030989 ת"ז קרן, גד

שנים. המינוי לשלוש תוקף

אביב. תל ,125 בגין מנחם דרך הדין: בית מושב מקום

אביב באזור תל אחר  מושב מקום קודמת על הודעה  כל
בטלה. -

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—501 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.100 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערר יושב ראש לוועדת מינוי
בנאיות, התשכ"ט-1969 הנדסה לעבודות קבלנים חוק רישום לפי

לעבודות  קבלנים רישום 10 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
החוק), וסעיף 16 לחוק  התשכ"ט-11969 (להלן - בנאיות, הנדסה
התייעצות ולאחר התשמ"ד-21984, [נוסח משולב], המשפט בתי
ת"ז זמיר, עמוס ממנה את אני המשפט העליון, בית נשיאת עם
בוועדת ראש ליושב מחוזי משפט בית של בקצבה שופט ,9289687

(18 במאי 2008). התשס"ח באייר י"ג ביום החל החוק לפי ערר

לשנתיים. המינוי תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—286 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.218 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2   ס"ח

ערר יושב ראש לוועדת מינוי
ורכישה), התשכ"ג-1963 מכירה (שבח, מקרקעין חוק מיסוי לפי

מקרקעין מיסוי  לחוק  89(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), ולאחר  התשל"ג-11963 (להלן - ורכישה), מכירה (שבח,
16 לחוק  סעיף לפי המשפט העליון, נשיאת בית עם התייעצות
את ממנה אני התשמ"ד-21984, משולב], [נוסח  המשפט בתי
משפט בית בקצבה של שופט ,46333613 ת"ז שלמה, בן יהושע
תל  במחוז 98 לחוק, לפי סעיף ערר בוועדת ראש מחוזי ליושב

(19 ביוני 2008). בסיוון התשס"ח ט"ז החל ביום אביב
__________

.130 עמ' התשנ"ט, ;45 עמ' התשנ"ב, ;156 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2   ס"ח

לשנתיים. המינוי תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—324 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

ערר יושב ראש לוועדת מינוי
ורכישה), התשכ"ג-1963 מכירה (שבח, מקרקעין חוק מיסוי לפי

מקרקעין מיסוי  לחוק  89(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), ולאחר  התשל"ג-11963 (להלן - ורכישה), מכירה (שבח,
16 לחוק  סעיף לפי המשפט העליון, נשיאת בית עם התייעצות
את ממנה אני התשמ"ד-21984, משולב], [נוסח  המשפט בתי
מחוזי משפט  בית של  בקצבה שופט  ,9289687 ת"ז זמיר,  עמוס 

תל אביב,  88 לחוק, במחוז ערר לפי סעיף ליושב ראש בוועדת
(17 ביוני 2008). בסיוון התשס"ח ביום י"ד החל

לשנתיים. המינוי תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—324 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.130 עמ' התשנ"ט, ;45 עמ' התשנ"ב, ;156 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2   ס"ח

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

(שעת ההגנה לתקנות  84(1)(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
הדבר  שהשתכנעתי כי ולאחר - התקנות), 11945 (להלן חירום),
והסדר הציבור שלום המדינה,  ביטחון על  הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם בני כי חבר  בזה מכריז אני הציבורי,
או האסיר" גומחת "מועדון או אלאסיר" משכאת "אגודת
או - הארגון), "אלמשכאה" (להלן גומחת אלאסיר" או "אגודת
בלתי מותרת התאחדות הוא זה, ארגון בו שיכונה שם אחר בכל

בתקנות. כמשמעותה

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר סגן איקן,  ארנון באמצעות הביטחון לשר על כך להודיע

02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

השגותיו את להגיש זו, יכול ידי הכרזה על נפגע עצמו הרואה
באמצעותהיועץהמשפטילמערכתהביטחון, בכתבלשרהביטחון,

לידיעתו. הכרזה זו הובאה מהמועד שבו יום 14 בתוך

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—1080 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

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

(שעת ההגנה לתקנות  84(1)(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
הדבר כי התקנות), ולאחר שהשתכנעתי - (להלן 11945  חירום),

__________
.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר



2129 3.3.2008 התשס"ח, א' באדר כ"ו ,5782 הפרסומים ילקוט

והסדר הציבור שלום המדינה,  ביטחון על  הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם בני כי חבר  בזה מכריז אני הציבורי,
אחר שם בכל או  - הארגון)  (להלן צלאחין"  אל  ריאד  "אגודת
בלתי מותרת כמשמעותה התאחדות הוא בו ארגון זה, שיכונה

בתקנות.

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר סגן איקן,  ארנון באמצעות הביטחון לשר על כך להודיע

02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

השגותיו את להגיש זו, יכול ידי הכרזה על נפגע עצמו הרואה
למערכת המשפטי היועץ באמצעות הביטחון, לשר בכתב

לידיעתו. הכרזה זו הובאה מהמועד שבו יום 14 בתוך הביטחון,

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—1080 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר

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

(שעת ההגנה לתקנות  84(1)(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
הדבר  שהשתכנעתי כי ולאחר - התקנות), 11945 (להלן חירום),
והסדר הציבור שלום המדינה,  ביטחון על  הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם בני כי חבר  בזה מכריז אני הציבורי,
"ועדת או בתקוע" הצדקה "אגודת או בתקוע" הצדקה "ועדת
או הארגון), - (להלן זכאת/אלזכאה"  "לג'נת  או תקוע" זכאת
בלתי מותרת התאחדות הוא זה, ארגון בו שיכונה שם אחר בכל

בתקנות. כמשמעותה

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר סגן איקן,  ארנון באמצעות הביטחון לשר על כך להודיע

02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי

את להגיש יכול זו, הכרזה  ידי על  נפגע עצמו הרואה
המשפטי היועץ  באמצעות הביטחון, לשר בכתב השגותיו 
זו  הכרזה שבו הובאה מהמועד 14 יום בתוך הביטחון, למערכת

לידיעתו.

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—1080 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

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

(שעת ההגנה לתקנות  84(1)(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
הדבר  שהשתכנעתי כי ולאחר - התקנות), 11945 (להלן חירום),
והסדר הציבור שלום המדינה,  ביטחון על  הגנה לצורך דרוש
המכונה הארגון או אדם בני כי חבר  בזה מכריז אני הציבורי,
אחר שם בכל או הארגון), - (להלן רמאללה" אלבוראק "מרכז
בלתי מותרת כמשמעותה התאחדות הוא בו ארגון זה, שיכונה

בתקנות.

נדרש מותרת האמורה הבלתי ברכוש ההתאחדות המחזיק
בכיר סגן איקן,  ארנון באמצעות הביטחון לשר על כך להודיע

02-5317506 או 02-5317434. האוצר, טל' במשרד לחשב הכללי
__________

.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר

את להגיש יכול זו, הכרזה  ידי על  נפגע עצמו הרואה
המשפטי היועץ  באמצעות הביטחון, לשר בכתב השגותיו 
זו  הכרזה שבו הובאה מהמועד 14 יום בתוך הביטחון, למערכת

לידיעתו.

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—1080 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר

גביה פקידות מינוי
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
עסקים מחלקת מנהלת ,29609302 בן–שושן, ת"ז יפית ממנה את
,24397606 ת"ז אוחיון,  פלורה  ואת בעיריה ההכנסות  באגף 
לפקידות בעיריה אכיפה באגף ההכנסות יחידת מחלקת מנהלת
ההסדרים מכוח חוק המוטלת כללית ארנונה לעניין גביית גביה,
התשנ"ג- התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק

דין. פי על לעיריה המגיעים חוב ותשלומי ,21992

(6 בפברואר 2008) התשס"ח בשבט ל'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.208 עמ' התשס"ח, ק"ת ;10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

ולמיזוגים לפטורים בוועדה חברים מינוי על הודעה
התשמ"ח-1988 ההגבלים העסקיים, חוק לפי

לחוק ההגבלים 23(ב) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התשס"ח בחשוון כ"ו ביום מיניתי התשמ"ח-11988, העסקיים,
את ולמיזוגים לפטורים בוועדה לחברים (2007 בנובמבר   7)

מטה: הרשומים

הציבור: נציגי חברים

פרשטמן2; חיים פרופ' במקום יפה, ישי פרופ'

המדינה: עובדי חברים

עודי שנטל2; במקום יעקב ברקאי,

בסיוון כ"ו ביום בן–עמי שמונה  במקום אמנון  רפי, ברנדר
(22 ביוני 2006). התשס"ו

(4 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ח
 (3—682 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.1965 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

סמכויות הענקת וצו הרשאה
הדין חוק סדר ולפי (עדות) הפלילית פקודת הפרוצדורה לפי

התשנ"ו-1996  מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
שוורץ, עידן ערך ניירות רשות  חוקר את מרשה אני (עדות)1,
ערך ניירות רשות ראש יושב בידי הוסמך אשר ,031733967  ת"ז

__________
.855 עמ' ,2 תוס' ,1945 1  ע"ר
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ערך, ניירות לחוק ו–56ג 56ב 56א, סעיפים לפי סמכותו בתוקף
לחקור  ערך),  לניירות הרשות חוקר - (להלן  התשכ"ח-21968 
,290 ,284 ,246, 245, 244 סעיפים לפי עבירות לביצוע חשד
התשל"ז-31977. העונשין, לחוק ו–425 424א ,424 ,423 ,415 ,291
הפלילי (סמכויות  סדר הדין 39 לחוק סעיף לפי סמכותי ובתוקף
אני מסמיך  החוק), - מעצרים), התשנ"ו-41996 (להלן - אכיפה

- בסמכויות ערך לניירות הרשות חוקר את

אדם העומד  לעכב סמכות 67 לחוק, למעט סעיף לפי עיכוב (1)
לחוק; סעיף 69 לפי 68 לחוק; לפי סעיף לעבור עבירה;

לחוק, ו–(ב) ו–(6) (3) 23(א)(2), סעיף לפי מעצר (2)

ערך, ניירות חוק על עבירות בחקירת עוסק שהוא שעה
התשנ"ד- בנאמנות, משותפות השקעות חוק התשכ"ח-1968,
השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת וחוק ,51994
וצו הרשאה פי ועל השקעות, התשנ"ה-61995, תיקי ובניהול 

זה. סמכויות הענקת

בטבת י"ד יום עד הענקת סמכויות אלה וצו הרשאה תוקף
והסמכויות ההרשאה מקבל עוד וכל (31 בדצמבר 2009) התש"ע

בתפקידו. משמש

(5 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ט
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.188 עמ' התשמ"ח, ;234 עמ' התשכ"ח, 2  ס"ח

.104 עמ' התשנ"א, ;226 עמ' התשל"ז, 3  ס"ח

.116 עמ' התשנ"ז, ;338 עמ' התשנ"ו, 4  ס"ח

.308 עמ' התשנ"ד, 5  ס"ח

.416 עמ' התשנ"ה, 6  ס"ח

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

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

שלפיהם; והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות

המכס2; פקודת -

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק -

(ייצור ומכירה)4; המשכרים פקודת המשקאות -

המפוגלים5; הכהילים פקודת -

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

הטבק7; פקודת -

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

יוצרים9; זכויות פקודת -
__________

.439 א', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

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

.16 עמ' התשכ"ה, 3   ס"ח

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

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

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

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

.64 עמ' התשכ"א, 8   ס"ח

.364 א', עמ' כרך 9   חוקי א"י,

;101911 יוצרים, זכויות חוק -

[נוסח חדש], התשל"ב-111972; פקודת סימני מסחר -

סחורות12; סימני פקודת -

התשל"ז-131977; העונשין, לחוק בפרק י"א ו' סימן לפי עבירות -

העונשין,  לחוק ו–246  245 ,244 סעיפים לפי עבירות -
עבירות הנחקרות לחקירת שנעברו בקשר התשל"ז-1977,

ידם. על

זהות מס' שם

028658839 נוריאל גילה

023856255 אליהו אמון

059798952 שרוני איתן

023843600 שוקרון יעל

023925464 הרשקוביץ רונן

028601334 אלון סבן

027819572 שחורי אבישג

033113838 יעקב דנה

027197961 עמוס עטיה

025060245 אלחרר מאיר

028841054 נגיד מירב

027417468 רחמים תומר

033189432 לביא דביר

(31 בדצמבר  בטבת התשס"ט ד' יום  זו עד של הרשאה תוקפה
האמורה. משמש במשרתו מקבל ההרשאה עוד וכל ,(2008

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.2633 ג', עמ' כרך 10  חוקי א"י,

.511 עמ' ,26 נוסח חדש ישראל, 11  דיני מדינת

.889 ב', עמ' כרך 12  חוקי א"י,

.226 עמ' התשל"ז, 13  ס"ח

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
במשרד ומע"מ אגף המכס את עובד בזה מרשה אני (עדות)1,
בקשר לביצוע לערוך חקירות ,69822674 ת"ז ניטש, יואל האוצר,

שלפיהם: והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות

המכס2; פקודת -

התשכ"ה-31964; המכס, סוכני חוק -

(ייצור ומכירה)4; המשכרים פקודת המשקאות -

המפוגלים5; הכהילים פקודת -
__________

.439 א', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

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

.16 עמ' התשכ"ה, 3   ס"ח

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

.88 עמ' ,4 נוסח חדש ישראל, 5   דיני מדינת
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[נוסח חדש], התשל"ט-61979; פקודת היבוא והיצוא -

הטבק7; פקודת -

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

יוצרים9; זכויות פקודת -

;101911 יוצרים, זכויות חוק -

[נוסח חדש], התשל"ב-111972; פקודת סימני מסחר -

סחורות12; סימני פקודת -

התשל"ז-131977; העונשין, לחוק בפרק י"א ו' סימן לפי עבירות -

העונשין,  לחוק ו–246  245 ,244 סעיפים לפי עבירות -
עבירות הנחקרות לחקירת שנעברו בקשר התשל"ז-1977,

ידו. על

(1 בפברואר  בשבט התשס"ט ז' עד יום זו של הרשאה תוקפה
האמורה. משמש במשרתו מקבל ההרשאה עוד וכל ,(2008

(6 בפברואר 2008) התשס"ח בשבט ל'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

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

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

.64 עמ' התשכ"א, 8   ס"ח

.364 א', עמ' כרך 9   חוקי א"י,

.2633 ג', עמ' כרך 10  חוקי א"י,

.511 עמ' ,26 נוסח חדש ישראל, 11  דיני מדינת

.889 ב', עמ' כרך 12  חוקי א"י,

.226 עמ' התשל"ז, 13  ס"ח

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
במשרד ומע"מ אגף המכס את עובד בזה מרשה אני (עדות)1,
בקשר חקירות לערוך ,58014044 ת"ז שמואל, מרדכי האוצר,
והתקנות מטה הרשומים החוקים על עבירות לביצוע

שלפיהם:

יוצרים2; זכויות פקודת -

;31911 יוצרים, זכויות חוק -

[נוסח חדש], התשל"ב-41972; פקודת סימני מסחר -

סחורות5; סימני פקודת -

האמור ואשר על ההרשאה שניתנה לעובד נוספת הרשאה זו
.1224 עמ' התשס"ז, הפרסומים בילקוט פורסמה

(31 בדצמבר  בטבת התשס"ט ד' יום  זו עד של הרשאה תוקפה
האמורה. משמש במשרתו מקבל ההרשאה עוד וכל ,(2008

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.439 א', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

.364 א', עמ' כרך 2   חוקי א"י,

.2633 ג', עמ' כרך 3  חוקי א"י,

.511 עמ' ,26 נוסח חדש ישראל, 4  דיני מדינת

.889 ב', עמ' כרך 5  חוקי א"י,

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
הטבע לשמירת  הרשות פקחי את בזה מרשה אני  (עדות)1,
על מונו ואשר להלן מפורטים ששמותיהם הלאומיים והגנים
ואכיפת פיקוח תפקידי לבצע הכפר ופיתוח החקלאות שר ידי
חקירות  לערוך הפקודה), - 21937 (להלן הדיג, פקודת לפי חוק
שהותקנו והתקנות והצווים הפקודה על עבירות לביצוע בקשר
לביצוע בקשר  חקירות לעריכת תוגבל ההרשאה פיה.  על

בלבד. סוף בים עבירות

זהות מס' שם

051384956 נועם משי

022344782 עודד שני

054280599 גדליה אבי

057412249 אילון גיא

(31 בדצמבר  התש"ע בטבת י"ד יום  זו עד הרשאה של תוקפה
האמורה. במשרתם משמשים ההרשאה מקבלי עוד וכל ,(2009

(5 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ט

 (3—279 (חמ
דיכטר אבי  

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

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

מבחן לנוער קציני ביטול מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
של מבחן לקצינות מנוין את מבטל אני התשכ"ט-11969,

מטה: הרשומות

הדרום מחוז - 033603655 ת"ז אהרון2, עדי

המרכז. מחוז - 028585297 ת"ז יפעת גרבר3,

(27 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ח
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  
.3922 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

.1309 עמ' התשס"א, 3   י"פ

הניקיון לשמירת קרן להנהלת חבר מינוי
לשמירת הניקיון), (קרן הניקיון תקנות שמירת  לפי

התשמ"ו-1986

התשמ"ד-11984, הניקיון, שמירת לחוק 10(ג) לסעיף בהתאם
(קרן לשמירת  הניקיון 2 לתקנות שמירת תקנה לפי סמכותי ובתוקף
,025097353 ת"ז סמט, את גיא ממנה אני התשמ"ו-21986, הניקיון),
בתפקידו משמש הוא כל עוד לשמירת הניקיון, קרן הנהלת לחבר

להגנת הסביבה. למינהל במשרד כסמנכ"ל בכיר
__________

.88 עמ' התשס"ז, ס"ח ;142 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

.411 עמ' התשמ"ו, 2   ק"ת
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הניקיון לשמירת הקרן בהנלת לחבר קדמי ניר של מינויו
בטל. -

(3 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ז
 (3—1823 (חמ

עזרא גדעון  
השר להגנת הסביבה        

סמכויות אצילת
(משמעת), התשכ"ג-1963 המדינה חוק שירות לפי

(משמעת), המדינה שירות לחוק לפי סעיף71(ב) בתוקף סמכותי
אוצל  אני השירות, בהמלצת ועדת החוק), - התשכ"ג-11963 (להלן
כמפורט  לחוק  31 סעיף לפי משמעת  אמצעי  לנקוט  סמכותי  את

להלן:

למעט עובדי ופיתוח הכפר, משרד החקלאות כלפי עובדי .1
הווטרינריים השירותים ועובדי החקלאי המחקר מינהל
הבכירה הכללית  המנהלת לסגנית - המקנה ובריאות 

הכפר; ופיתוח החקלאות במשרד אנוש ומשאבי למינהל

לראש מינהל המחקר - החקלאי המחקר כלפי עובדי מינהל .2
החקלאי.

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—67 (חמ

שמחון שלום  
שר החקלאות ופיתוח הכפר    __________

.50 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

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

הדין לעבודה, לחוק בית 17(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המסחר התעשיה  שר עם התייעצות לאחר  התשכ"ט-11969,
אילן השופט את אני ממנה שר המשפטים, ובאישור והתעסוקה
החל לעבודה, הארצי הדין בית לרשם ,069600930 ת"ז איטח,
בניסן כ"ה יום עד (6 בפברואר 2008) התשס"ח בשבט ל' ביום

(30 באפריל 2008). התשס"ח

(5 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ט
 (3—526 (חמ

סטפן אדלר  
לעבודה הארצי הדין בית נשיא __________

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

מיועדת מבוקרת מערכת על הכרזה
תשלומים, התשס"ח-2008 חוק מערכות לפי

תשלומים,  מערכות ו–3 לחוק 2(ב) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
האמורים, בסעיפים התנאים התקיימות ולאור התשס"ח-12008,
,Continuous Linked Settlement CLS מערכת מכריז על אני

מיועדת. מבוקרת מערכת כעל ,CLS בנק בידי המופעלת

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—3798 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל __________

.184 עמ' התשס"ח, 1  ס"ח

מיועדת מבוקרת מערכת על הכרזה
תשלומים, התשס"ח-2008 חוק מערכות לפי

תשלומים,  מערכות ו–3 לחוק 2(א) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
האמורים, בסעיפים התנאים התקיימות ולאור התשס"ח-12008,
אמת, בזמן והעברות זיכויים  - זה"ב מערכת  על מכריז אני

מבוקרת מיועדת. מערכת כעל ישראל, בנק המופעלת בידי

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—3798 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל __________

.184 עמ' התשס"ח, 1  ס"ח

עסקים בהם יום בנקים שייווסף בדבר סניפי הודעה
מנוחה ימי בשל או מהמסלקה ריחוקם בשל בנקאי

מכלל הבנקים השונים בהם
וחיוב זיכוי הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד הוראות לפי

התשנ"ב-1992 בשיקים),

(שירות הבנקאות להוראות 7(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
קובע אני  התשנ"ב-11992, בשיקים), וחיוב זיכוי (מועד ללקוח)
ולעניין לקוחות וזיכוי חיוב לעניין בנקאי, עסקים יום ייווסף כי

להלן: כמפורט הבנק בסניף שיק, אי–כיבוד

המקום הבנקשם שם

יום
המנוחה
השבועי

יום של תוספת
להחזרות אחד
ממסרים לגבי
ביום שהוצגו

- פחם אל אום
שאג'ור

ערבי בנק
בע"מ ישראלי

חמישישישי

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
 (3—2398 (חמ

חזקיהו רוני  
המפקח על הבנקים __________

.1481 עמ' התשנ"ב, 1  ק"ת

נפט של זכויות תוקף בדבר הארכת הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (2007 בדצמבר   27) התשס"ח בטבת י"ח ביום הארכתי כי
בטבת  ד' יום ו–322/"לובה"2 עד 321/"זרח"2 הרישיונות של תוקפם

(31 בדצמבר 2008). התשס"ט

(30 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"א
(3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט ענייני על הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.1579 עמ' התשס"ז, ;1738 עמ' התשס"ד, 1  י"פ

כובל הסדר של קיומו בדבר קביעה על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

התשמ"ח- ההגבלים העסקיים, לחוק 43(ב) לסעיף בהתאם
סעיף 43(א)(2) לפי קביעתי אני מודיעה על החוק), -  11988 (להלן

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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או הוראתו כי (31 בדצמבר 2007), התשס"ח כ"ב בטבת מיום לחוק
בישראל לחולים כרוניים פרטיים חולים ארגון בתי של המלצתו
לרכוש פתח תקוה בנפת לחבריו החולים) בתי - ארגון (להלן ע"ר
איגוד של פעולה קו מהווה חלק, בו ליטול ושלא המכרז מסמכי את
היה החולים הפרטיים ארגון בתי כובל, וכי המהווה הסדר עסקי,
הפרתו. ותוך להוראות החוק, בניגוד אשר בוצע כובל להסדר צד

,6678 קביעה בתיק הציבור לעיון  פתוחה  הממונה קביעת
ג', קומה ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד

.www.antitrust.gov.il של הרשות: האינטרנט ירושלים ובאתר

(5 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ט
 (3—680 (חמ

קן רונית  
עסקיים הגבלים על הממונה

מעמד של לרעה ניצול בדבר קביעה על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

התשמ"ח- ההגבלים העסקיים, לחוק 43(ב) לסעיף בהתאם
סעיף 43(א)(5) לפי קביעתי אני מודיעה על החוק), - 11988 (להלן
בזק כי ,(2007 בדצמבר   24) התשס"ח בטבת ט"ו  מיום לחוק
מעמדה את לרעה ניצלה  בע"מ לתקשורת הישראלית  החברה

לחוק. 29א סעיף להוראות בניגוד המונופוליסטי

,6806 קביעה בתיק הציבור לעיון  פתוחה  הממונה קביעת
ג', קומה ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד

.www.antitrust.gov.il של הרשות: האינטרנט ירושלים ובאתר

(5 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ט
 (3—41 (חמ

קן רונית  
עסקיים הגבלים על הממונה __________

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

קביעת תקנים הודעה בדבר
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיע, אני
סמכויותיו לפי בתוקף קבע, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור לחוק 6(א) סעיף

בהנדסה  וביסוס גאוטכניקה גאוטכני: תכן -  1 חלק   940 ת"י
ת"י 940 מדצמבר 1978; במקום 2008 בא אזרחית, מינואר

ביוב  ובדיקתם: תברואה מיתקני התקנת -  4 חלק   1205 ת"י
המהדורה  במקום 2008 בא מינואר הבניין, ותיעול הבניין

;2000 מיוני

וסמני  בטיחות צבעי - גרפיים סמלים -  1 חלק   3864 ת"י
עבודה במקומות בטיחות לסימני תכן עקרונות בטיחות:

;2008 ובשטחים ציבוריים, מינואר

וסמני בטיחות צבעי - גרפיים סמלים -  2 חלק   3864 ת"י
עבודה במקומות המשמשים בטיחות שלטי בטיחות:

;2008 ובשטחים ציבוריים, מינואר

;2008 מינואר מגורים, בבנייני מסתורים -  5100 ת"י

חומצות  של מתיליים אסטרים  מנועי:  לרכב דלק - 5731 ת"י
דרישות - (ביודיזל) דיזל למנועי (FAME) שומניות

;2008 מינואר בדיקה, ושיטות
__________

.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

המתכווצים  יצוקים אבזרים של צורות -  1 חלק   62329 ת"י
;2008 מינואר כלליות, ודרישות הגדרות בחום:

 DAB לתקני מדריך :(DAB) ספרתי שמע שידור - 11495 ת"י
;2008 ובבליוגרפיה, מינואר קווים מנחים -

תפעול כללי :(DAB) ספרתי שמע שידור  -  11497 ת"י
;2008 מינואר של עצמי מולטימדיה, העברה לפרוטוקול

שידורים אתר :(DAB) ספרתי שמע שידור - 11498 חלק 3 ת"י
,TopNews שירות של  בסיסי לפרופיל דרישות מפרט  -

;2008 מינואר

 MOT שקופיות מצגת :(DAB) ספרתי שמע שידור - 11499 ת"י
;2008 מינואר המשתמש, ליישום דרישות מפרט -

מנשק - הפצה מנשקי :(DAB) ספרתי שמע שידור - 11860 ת"י
שירותים, העברת מנשק רמות - (STI) שירותים העברת

;2008 מינואר

עולמי דיגיטלי רדיו :(DAB) ספרתי שמע שידור -  12371 ת"י
ולתעבורה בינארי לקידוד דרישות מפרט - (DRM)

;2008 מינואר אלקטרוני, שידורים למדריך

ערוץ   DAB-TMC (DAB) ספרתי: שמע  שידור  - 12368 ת"י
;2008 מינואר תעבורה, מסרי

של ידע מנות מנהור :(DAB) ספרתי שמע שידור - 21735 ת"י
;2008 מינואר אינטרנט, פרוטוקול

מנשק - הפצה מנשקי :(DAB) ספרתי שמע שידור - 30799 ת"י
;2008 מינואר קבוצתי, העברה

העברת פרוטוקול :(DAB) ספרתי שמע שידור - 31234 ת"י
;2008 מינואר ,(MOT) מולטימדיה עצמי

 VHF/FM שידורי :(DAB) ספרתי שמע שידור - 31700 ת"י
ספרתיים שמע שידורי של לשירותים  צולבת הפניה -

;2008 מינואר ,RDS-ODA 147 בשיטת סימולטניים

וענייני ספקטרום תאימות אלקטרומגנטית 32077 חלק 1 - ת"י
שמע שידורי שידור בעבור שירות של ציוד - (ERM) רדיו
ושיטות טכניים אופיינים :(T-DAB) - קרקעיים ספרתיים

;2008 מינואר בדיקה,

וענייני ספקטרום תאימות אלקטרומגנטית 32077 חלק 2 - ת"י
שידורי של שירות בעבור שידור ציוד - (ERM) רדיו
אירופיים תקנים :(T-DAB) קרקעיים - ספרתיים  שמע
האירופית  הדירקטיבה 3.2 של סעיף לפי מהורמנים [EN]

;2008 מינואר ,R&TTE

של דרישות מפרט :(DAB) ספרתי  שמע  שידור   -  50320 ת"י
;2008 מינואר ,(DCSR) למקלטים DAB פקודות קבוצת

מקלטים של אופיינים :(DAB) ספרתי שמע שידור  -  62104 ת"י
.2008 ספרתיים, מינואר לשידורי שמע

(31 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ד
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
של הכללי המנהל

הישראלי התקנים מכון
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בתקן בדבר שינוי הודעה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיע, אני
סמכויותיו לפי בתוקף שינה הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: התקן הישראלי האמור את לחוק 6(א) סעיף

(גפ"מ),  מעובה פחמימני בגז רכב לתדלוק מיתקנים - 5512 ת"י
מינואר 2004. 1 מינואר 2008 למהדורה מס' תיקון גיליון

(31 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ד
 (3—96 (חמ

טמיר דורון  
של הכללי המנהל

הישראלי התקנים מכון __________
.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

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

בחינות, התמחות לרישיון, (בקשה השקעות ובניהול תיקי
התשנ"ז-1997 ואגרות),

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

כלהלן:

השעההיוםהמקצוע

אתיקה מקצועית* התשס"ח1. באייר כ"א
(26 במאי 2008)

16.30

ואתיקה ערך ניירות דיני .2
מקצועית

התשס"ח באייר כ"א
(26 במאי 2008)

16.30

ומימון סטטיסטיקה התשס"ח3. באייר כ"ד
(29 במאי 2008)

16.30

התשס"חחשבונאות באייר כ"ט
(3 ביוני 2008)

16.30

כלכלה התשס"ח4. בסיוון ב'
(5 ביוני 2008)

16.30

ני"ע א' (ניתוח מקצועית .5
פיננסיים)** ומכשירים

התשס"ח בסיוון ט'
(12 ביוני 2008)

16.30

(ניהול ב' מקצועית .6
תיקים)**

התשס"ח בסיוון י"ג
(16 ביוני 2008)

16.30

למועמדים אשר רק מיועדת מקצועית באתיקה * הבחינה
ניירות ערך. בדיני הבחינה מחלק פטור אושר להם

בחינות את שעבר למי המקצועיות מיועדות רק הבחינות **
ולבחינות היסוד לבחינות לגשת אפשרות אין היסוד.

בחינות. מחזור באותו המקצועיות

לבחינות: הרשמה

אתר דרך הרשמה טופסי שליחת ידי על תבוצע ההרשמה -
החל ,www.isa.gov.il שכתובתו: הרשות של האינטרנט
יאוחר ולא  ,(2008 במרס   2) א' התשס"ח כ"ה באדר ביום
סגירת מועד ,(2008 במאי   5) התשס"ח בניסן ל' מיום

הנ"ל. לבחינות ההרשמה
__________

.352 עמ' התשנ"ז, 1  ק"ת

("טפסים "טפסים" בכותרת למצוא  ניתן הטפסים את -
יחידים בנושא על ידי האינטרנט תשלום דרך למילוי ו/או
השקעות"). תיקי וניהול השקעות משווקי השקעות, ייעוץ
הבחינה את אגרת ולשלם ההרשמה את טופסי למלא יש -

אשראי. כרטיס באמצעות
הקוד בידם ויש ברשות כבר רשומים שפרטיהם נרשמים -
יום האינטרנט הרשמתם באתר לוודא את יוכלו האישי,

שנרשמו. לאחר
באתר הראשונית ההרשמה לאחר חדשים, נרשמים -
יקבלו  אישיים), פרטים טופס פ10 - טופס (מילוי האינטרנט
,sms/הדואר/דוא"ל כתובת באמצעות האישי הקוד את

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

הזימון). גם בלא לבחינה יוכל לגשת הנבחנים
הפקסימילה. באמצעות לבחינות להירשם ניתן לא -

ההרשמה. סגירת מועד לאחר להירשם ניתן לא -
לבחינות: הרשמה ביטול

אגרת החזר יקבלו לא לבחינה  הרשמתם  את המבטלים -
הבחינה.

אפשרלדחותאתההרשמהלבחינהלמועדעתידיבאמצעות -
לא  וזאת לבחינה" הרשמה מועד לדחיית פ016 "בקשה טופס

בחינה. כל מועד לפני ימים משבוע יאוחר
באתר. ב"מידע האישי" הבחינה דחיית לוודא ביצוע אפשר -
,106 ז'בוטינסקי העברית הרצליה, רח' הגימנסיה הבחינה: מקום

אביב. תל

(17 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"א

 (3—2766 (חמ
דנון אביעזר

ערך רשות ניירות מזכיר  

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

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

הניוקסל: מחלת רא"ם

קיבוץ ינון, מושב כפר - הריף, מושב רא"ם, בני מושב
הנמצא אחר וכל מקום חצב מושב קיבוץ רבדים, חיים, חפץ

רא"ם. בני ממושב קילומטרים 3 של ברדיוס

(25 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ט
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח  חיים

__________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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נגועים  כאזורים להלן המפורטים  האזורים על ההכרזה2 
הניוקסל: במחלת

מושב כלנית; .1

כלנית. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

717 ועמ' 1270. עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
במחלת נגועים כאזורים להלן המפורטים האזורים על

הניוקסל:

אליפלט; מושב .1

אליפלט. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(25 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ט
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.1545 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
במחלת נגועים כאזורים להלן המפורטים האזורים על

הניוקסל:

מושב שומרה; .1

שומרה. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.1790 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
במחלת נגועים כאזורים להלן המפורטים האזורים על

הניוקסל:

גורן; מושב .1
__________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.1790 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

גורן. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(27 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח כ"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

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

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
במחלת נגועים כאזורים להלן המפורטים האזורים על

הניוקסל:

מושב דלתון; .1

דלתון. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(27 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח כ"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.835 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

צוריאל; מושב .1

צוריאל. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(27 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח כ"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.1790 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11975, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
 10) התשס"ז באלול כ"ז מיום בישיבתה אשקלון עיריית מינתה
האמור, בהרכב החוק לעניין נוספת ועדת ערר (2007 בספטמבר

להלן: כמפורט חברים שלושה של

ראש - יושב זלבסקי דין יעקב עורך
חבר - דהן חיים חשבון רואה

חבר - שוורץ שרגא

(7 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר א'
 (3—265 (חמ

מהצרי רוני  
אשקלון עיריית ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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זכויות לוחות הצגת בדבר הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

הרישום גושי הזכויות של לוחות הודעה כי בזה נמסרת
שבע),  (תל נגב  400588 (ערערה),  נגב  400568 ,400570 מס'
(שריעה),  400572 נגב ,400575 ,400582 ,400573 ,4000587 ,400583
(מליחה),  (פורעה), 400571 נגב (חלוצה), 400333 נגב 400293 נגב
(6 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ח ביום דימונה, הוצגו 39809
המקרקעין, רח' הסדר פקיד בלשכת לעיון יום למשך שלושים
על הממונה ובלשכת שבע, באר הממשלה, קרית ,4 התקווה
,4 התקוה רח' הממשלה, קרית הפנים,  משרד הדרום, מחוז

דימונה. ובעיריית

(6 בינואר 2008)  בטבת התשס"ח כ"ח
דמארי רמי  

המקרקעין הסדר פקיד
דרום הסדר אזור

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

מפורטת. מיתאר מקומית תכנית מס' מק/11987",

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
.7 חלקה גוש 30103, - 29 גרשום רבנו רח' הבוכרים,

פירוט לפי הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת
להריסת  הוראות קביעת ב) א; מגורים 3 לאזור מגורים מאזור זה:
בזכויות שינוי ללא במקומו חדש  בניין  של ובניה קיים בניין
קווי קביעת ג) הבינוי; לנספח בהתאם בשטח מאושרות בניה
הבניין; להקמת ביצוע שלבי קביעת ד) כאמור; לבניה,  בניין
בניה היתר למתן תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת ה)

להריסה. בניין/מבנה/מדרגות בגין הוראות קביעת ו) בשטח;

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2641 עמ' התשס"ז, ,5661

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה ירושלים, וכן ולבניה לתכנון
בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ירושלים,  מחוז ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

פולק יהושע  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה ירושלים

שמש בית מקומי תכנון מרחב

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

בש/99. שינוי לתכנית בש/מק/99יג",

,6 רח' רמב"ם שמש, בית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטות לבין קואורדינטותרוחב198.925-198.825, השטחשבין

.3 חלקה ,5209 גוש ;629.000-628.925 אורך

בניין. התכנית: שינוי בקווי מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.109 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5724, 24.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
רמת בית שמש, ,10 שורק נחל שמש, רח' ולבניה בית לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,02-9900777 טל'
ירושלים, ,1 המלכה שלומציון  רח' ירושלים, מחוז ולבניה 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,02-6290222 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ג'קי אדרי  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

שמש לתכנון ולבניה בית

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר באישור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנית כפיפות מי/במ/113א, לתכנית שינוי הל/מק/507", מס'

מי/במ/113א.

רח' השדות גוש, אבו ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 24 חלקה ,29540 גוש -

שינוי ב) בהסכמה; חדשה חלוקה א) התכנית: מטרת
יח"ד  מ–2  דיור יחידות מספר הגדלת  ג) קיימים;  בניין  בקווי

יח"ד. ל–3

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1310 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5620, 24.11.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנית כפיפות מי/במ/113א, לתכנית שינוי הל/מק/463", מס'

מי/במ/113א.

רח' גוש, אבו ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בשלמותן. 22 ,15 ,10 חלקות ,29522 גוש - דובדבנים

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
שנקבעו שטחים הגדלת  ב) הנאה; זיקת וקביעת  הבעלים
בקווי שינוי  ג) לדרך; ממגורים ייעוד שינוי ידי על לדרכים 

בניין.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.489 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5594, 24.8.2006 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' מבשרת, ,3424 ת"ד ,2 החוצבים רח' הראל, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,02-5333125
,02-6290222 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

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

מי/במ/544/ב. מי/200, לתכניות שינוי מי/מק/544/ב/2",

ישעיהו גבעת מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.7 ח"ח 3, 2 בשלמותה, חלקה ,34326 גוש -

ב' חקלאי מגרשים באזור שטחי א) שינוי התכנית: מטרת
ב) איחוד וחלוקה מחדש. ציבורי; ידי הגדלת שטח מיוחד על

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3118 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5525, 16.6.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' שמשון, ד"נ העזר, אבן מרכז יהודה, מטה ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,02-9900947
וכל ,02-6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מאיר ויזל  
המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
רח' תא/מק/3722", מס'  "תכנית הפקדת בדבר  התשכ"ה-1965,
שינוי ,(3) החי"ל  רמת  שכ' וחלוקה, איחוד תכנית   ,95-91  הגולן

תכנית 347. 1 לשנת 2007 של מס'

רמת שכ' תל אביב, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.188-186 חלקות גוש 6638, - 95 ,93 ,91 החי"ל, רח' הגולן

ללא החלקות  של מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת 
אך בשטח, הקיימת החלוקה את להסדיר כדי הבעלים, הסכמת

אישור תכנית זו. ערב הבניה ללא שינוי בזכויות

תשלום, ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי מעוניין כל
בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל במשרדי
מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
נפגע עצמו הרואה את אחר תכנוני פרט בכל בבניין או בקרקע,

100 לחוק,  סעיף פי על לכך הזכאי וכן כל התכנית, שינוי ידי על
להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך רשאי,

המקומית האמורה. הוועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

ספיר דורון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

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

אלה: אונו מופקדות תכניות ולבניה

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/183", מס' מפורטת "תכנית (1)
קא/מק/122. תממ/341, תממ/200ב,

רח'  אונו, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.180 חלקה גוש 6493, - 35 כצנלסון

שינוי  א) ידי: על במגרש הבניה הסדרת התכנית: מטרת  
לניוד  אפשרות מתן ב) ל–2.5 מ'; מ' מ–4 צדיים בניין קווי
בחצר הפיתוח  העמקת ג) הקומות; בין עיקריים שטחים 
בחזית נוספת קומה  יצירת כך  ידי ועל המרתף,  לעומק
של הטופוגרפי המבנה עקב המגרש לגבול עד דרומית

בזכויות הבניה. שינוי ללא המגרש; ד)

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/185", מס' מפורטת "תכנית (2)
תממ/מק/6. תממ/156,

צה"ל 20  רח' כפר אז"ר, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.28 חלקה ,6177 גוש -

הכל 3  סך במגרש, דיור יחידת תוספת א) התכנית: מטרת  
במגרש; וצדיים בניין קדמיים שינוי קווי ב) דיור;  יחידות
אפשרות  מתן ד) עיקריים; שטחים  6% של תוספת ג)
שינוי ללא  הדיור יחידות בין עיקריים שטחים להעברת 
לבניית אפשרות מתן ה) המותרים; השטחים כל בסך
חומר כל משולב, או גג רעפים, גג שטוח, גג דיור עם יחידות
שטחי תוספת ו) הוועדה; מהנדס ידי על שיאושר אחר
לפי  ממ"ד  מחסן, מ"ר   15 הנוספת: הדיור ליחידת שירות
בתממ156; הבניה המותרות לזכויות הג"א, נוסף דרישות
והבניה; התכנון חוק לפי פרגולות לבניית אפשרות מתן ז)
החקלאיים  השירות משטחי  20% להעברת אפשרות ח)
או בצמוד חניה מבנה לצורך  למגורים  שירות לשטחי
על חניה מבנה ניתן יהיה להקים המגורים.  מבית בנפרד
בשטח לצורכי הבית מחסן לאפשר העברת ט) ;0 בניין קו

המבוקש  המבנה לתחום מגורים יחידת לכל 15 מ"ר עד של
בין האלה: בתנאים גדרות בניית תותר י) הקומה; ובגובה

הקרקע  מפני מ'  2 יהיה הגדר גובה  - גובלים מגרשים
מהמדרכה;  2 מ' יהיה הגדר גובה - לחזית גדרות הגבוהים;
עיקריים לשימושים מרתף קומת לבניית אפשרות מתן יא)
שחיה בריכת שטח הגדלת יב) שירות; שטחי  ו/או
מ–1.50 מ'  עומק הבריכה יג) הגדלת מ"ר; ל–85 מ"ר מ–70
מבני המגורים  גובה המבנים: גובה יד) קביעת ל–1.80 מ';

הקובעת. הכניסה ממפלס מ' 9 על יעלה לא

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/186", מס' מפורטת "תכנית (3)
תממ/מק/6. תממ/156,

הבנים 6  רח' אז"ר, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.266 חלקה ,6177 גוש -
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עיקריים;  שטחים  6% של  תוספת א) התכנית: מטרת   
למבנה  מ' ל–4  מ' מ–6 השומר  לרח'  בניין קו שינוי  ב) 
ל–5 מ'  מ' מ–7 הבנים לרח' בניין קו שינוי ג) שחיה; ובריכת
מציר  מ–7.5 מ' המבנה גובה שינוי ד) בלבד; שחיה לבריכת
לבניית  אפשרות מתן ה)  הכביש; מציר מ' ל–9.5  הכביש
מרתף קומת לבניית  אפשרות מתן ו) שטוח; גג  עם יח"ד
אפשרות מתן ז) שירות; שטחי  ו/או  עיקריים לשימושים
פרגולה מבטון לבניית אפשרות מתן וכן לבניית פרגולות,
בריכת שטח הגדלת ח) הבניין; קווי בתחום הקומה בגובה
של  המרבי עומקה הגדלת ט) ל–85 מ"ר; מ"ר מ–70 שחיה
גדרות  בניית תותר  י) מ'; ל–1.80  מ' מ–1.50 שחיה בריכת
מ'   2 הגדר גובה - גובלים  מגרשים בין האלה:  בתנאים
מ'   2 הגדר גובה  - לחזית גדרות הגבוהים. הקרקע  מפני

מהמדרכה.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני ולבניה
בב/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת אביב תל מחוז
לתכנית בב/105/ב, בב/105/א,  מיתאר לתכניות שינוי ,"3058
בב/במ/1-414/א, ולתכניות בב/מק/105/פ, מקומית מיתאר

בב/מק/797.

הרב רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.3102 מגרש ;5 ח"ח גוש 6188, - 9 לנדא יעקב

בקומת אחת גג) (דירת יח"ד תוספת א) התכנית: מטרת
חדרי של העיקרי שטחן ניצול  ידי על חלקית),  ו' (קומה הגג
עיקריים שטחים ובתוספת הגג, חדרי תכנית לפי המותרים הגג
ותנאים בינוי הוראות קביעת ב) הגג; לקומת ונויידו נוצלו שלא

להיתר.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

.03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ברק בני מקומי תכנון מרחב

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

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

שינוי לתכניות בב/מק/3045", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
בב/מק/105/פ. בב/105/ב, בב/645,

חבקוק 30, רח' בני ברק, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
חלקה גוש 6192, אלישע 28 - 28 ורח' אהרונוביץ ראובן רח'

בשלמותה. 294

ו'  בקומה (דירת גג) אחת יח"ד תוספת התכנית: א) מטרת  
בשטחם  שימוש לפי המותרות יח"ד ל–15  מעבר חלקית,
ללא בב/645, לפי תכנית המותרים הגג של חדרי העיקרי

עיקריים. שטחים תוספת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4103 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 1.8.2007 ובילקוט

שינוי לתכניות בב/מק/3050", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
בב/105/א, בב/105/ב, לתכנית מיתאר מקומית בב/ מיתאר

מק/105/פ, ולתכנית בב/274.

סוקולוב  רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,640 ,639 ח"ח ,1254 ,634 ,633 חלקות גוש 6122, - 38-36

.16 ,15 מגרשים ;641

במגרש  בניניים ל–2  יח"ד 10 תוספת  א) התכנית: מטרת  
כדלהלן: הכל סך עיקריים, שטחים תוספת ללא ,15 
 + נכה דירות   2  + גג דירות  4  + א-ה בקומות יח"ד  40
יח"ד   10 תוספת  ב)  יח"ד;   48 הכל  סך שיפוע, דירות  2 
סך עיקריים, שטחים תוספת ללא במגרש 16, ל–2 בניינים
+ 1 דירת  גג + 3 דירות א-ה' בקומות 30 יח"ד כדלהלן: הכל
קומה  תוספת ג) הכל 35 יח"ד; סך נכה, 1 דירת + שיפוע
תכנית בהוראות שינוי ד) עיקריים; שטחים תוספת ללא  ה',
לכל מינימלי עיקרי שטח קביעת ידי על בב/מק/105/פ
להוסיף  היה שניתן שטחים תוספת ה) (78 מ"ר); גג דירת 
6% שיפור תנאי דיור, 5% בגין  כדלהלן: הקלה של בדרך
ה', 2.5% בגין תוספת קומת  קומה תוספת 2.5% בגין מעלית,

היתר. למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ו) גג;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5709, 31.7.2007 ובילקוט

שינוי לתכניות בב/מק/3052", מס' מקומית מיתאר "תכנית (3)
בב/44/א. ולתכנית בב/105/א, בב/105/ב מיתאר

רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים   
.436 חלקה גוש 6190, - 13 נחמיה

שינויים (1 ידי:  על  קיים לבניין  תוספות  התכנית:  מטרת   
מ'  מ–6  (לחזית) דרומי בניין קו  א)  כדלהלן: בניין  בקווי
ל–2.6 מ';  מ' מ–4 מזרחי (לחלקה 433) בניין ב) קו  ל–1.5 מ';
לקומות  ל–3.5 מ' מ' מ–5 (433 לחלקה (אחורי צפוני בניין קו ג)
ד) קו  מדרגות החירום; למעט ג, ד, ו–4.5 מ' לקומות הקיימות
הקיימות  לקומות ל–2.5 מ' מ' מ–4 (537 (לחלקה מערבי  בניין
תוספת (2 החירום;  מדרגות למעט ד, ג, לקומות מ' ו–3.5 
ו–6%); מעלית בגין 5%) בהקלה לקבל שניתן  שטחים
למתן תנאים קביעת (4 ופיתוח; בינוי הוראות  קביעת (3

ואכלוס. היתר

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5732, 23.9.2007 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
ובמשרדי ברק, בני המלך 11, ברק, רח' דוד לתכנון ולבניה בני
מנחם דרך אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי  מעוניין וכל אביב,  תל קרית הממשלה, ,125 בגין

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות אביב מחוז תל

מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/527", מס' מפורטת "תכנית (1)
שינוייה. על גב/53,

העיר. תחום כל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

ניתן יהיה  לפיהם ותנאים הוראות קביעת מטרת התכנית:  
כדי המעבר, ועונות החורף לעונת עונתיים סוככים להציב
נוהל לפי שהוצבו בהיתר שולחנות היושבים סביב על להגן
הוועדה א) ידי: על לבתי אוכל, וכסאות שולחנות הצבת
על החורף בעונת סוככים עונתיים הקמת להתיר רשאית
האוכל שלבית בתנאי האוכל, בתי שבחזיתות המדרכות
לחוק בהתאם וכסאות שולחנות להעמדת תקף היתר יהיה
הסדר מפגעים ושמירת (ולמניעת העירוני גבעתיים העזר

רחובות,  שימור - לגבעתיים עזר לחוק  3 סעיף והנקיון,
בחזית נסיגה קיימת  שבהם במקרים  ב) התשכ"ה-1965);
הרחוב, כלפי פתוחה חצר היוצרת המבנה, של הקדמית
הסוכך הרחבת  להתיר רשאית תהיה המקומית הוועדה 
שהסוכך ובלבד החצר, לתחום המדרכה שעל העונתי

שלמה. אחת יחידה יהווה העונתי

מיתאר לתכניות שינוי גב/מק/533", מס' מפורטת "תכנית (2)
שינוייה. על גב/מק/2002 גב/53,

אילת 22  רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.5 מגרש ;320 ח"ח גוש 6164, - 41 רבין דרך פינת

 + קומות  6 בגובה  מגורים מבנה  קביעת התכנית:  מטרת  
במקום חניה, ומרתפי כניסה קומת מעל גג לדירות גג קומת
על גב/מק/2002, לתכנית  שבהתאם  גג קומת  + קומות  5
לחדרי יציאה  גג קומת 6 קומות + יהיה גובה הבניין א) ידי:
חניה מרתפי ומעל שני כניסה קומת גג מעל דירות או לגג
בניה זכויות ב) טכניים; למיתקנים עליונה גג קומת +
התקפות לתכניות ובהתאם שינוי ללא עיקריים לשטחים
זכויות תוספת ממצה התכנית בניה. היתר הוצאת בעת
מרתף, 5% בעבור  נוספות, 5% בגין 5% בגין 2 קומות של
15% בגין  אחת, למעלית מעבר שתבנה נוספת מעלית כל
ומעל לקרקע מתחת שירות שטחי כל סך ג) מדרוני; מגרש
ד) קווי הבניה יהיו ללא מגב/מק/2002; שינוי ללא לקרקע
דרום,  לכיוון קדמי 10 מ' בתשריט: למסומן בהתאם שינוי
צדדי  אילת, 3 מ' רח' מזרח, לכיוון קדמי 5 מ' רבין, דרך רח'

מערב. לכיוון צדדי מ' 3 לכיוון צפון,

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ימציא המתנגד .53299 גבעתיים שינקין 2, רח' ולבניה גבעתיים,
לתכנון ולבניה המחוזית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את
אביב תל ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית אביב, תל מחוז

.67012

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

מסתמכת. היא שעליהן

שחר בן ראובן  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה גבעתיים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות אביב מחוז תל

רג/340, לתכנית שינוי רג/מק/1410", מס' מפורטת "תכנית (1)
רג/340/ג/15, רג/340/ג/1, רג/340/ג,  לתכניות כפיפות
רג/מק/ רג/מק/340/ג/10, רג/מק/340/ג/1/11, רג/340/ג/3,

רג/מק/340/ג/21/א. 340/ג/17,

מיכאל 7  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקה - מצפון התכנית: גבולות ;1072 חלקה ,6145 גוש -
656 בגוש  חלקה - ממזרח מיכאל 5), 167 בגוש 6145 (רח'
,(9 מיכאל  (רח'  6145 בגוש   1268 חלקה - מדרום  ,6186

מיכאל. רח' - ממערב

מיכאל  רח' לכיוון קדמי בניין  קו  הקטנת התכנית: מטרת   
בפועל. לבנוי ובהתאם מ', ל–2.5 מ' מ–4

רג/ לתכנית שינוי רג/מק/1421", מס' מפורטת "תכנית (2) 
רג/340/ רג/340/ג/15, לתכניות רג/340/ג/1, 340/ג, כפיפות
רג/מק/340/ג/ רג/מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/11,  ג/21,

21/א.

תרפ"ב 16  רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
תרפ"ב, רח' - מצפון התכנית: גבולות ;831 חלקה ,6128 גוש -
 171 ,170 חלקות - מדרום 558 בגוש 6128, ממערב - חלקה

138 בגוש 6128. חלקה ממזרח - ,6128 בגוש

מ'  ל–1.6  מ' מ–5 קדמי בניין קו  הקטנת התכנית:  מטרת
בהתאם קדמית בחזית מקורות  מרפסות  הוספת לצורך

המותרים. הבניה לאחוזי

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .03-6753394 טל' גן, רמת ,26 ולבניה רמת גן, רח' המעגל
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות
,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך הממשלה, קרית אביב, תל מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

בר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חיפה ולבניה
חפ/מק/1006יז", מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת חיפה
78 בגוש 10870, ח"ח ,17 מארק לברי ברח' בניה שינוי הוראות
כפיפות חפ/במ/1006יא, חפ/229ה, חפ/1006ב, לתכניות שינוי
חפ/ חפ/מק/1400/יב/1, חפ/1400יב, חפ/מק/1400גב,  לתכניות
חפ/ לתכניות חפ/229י, חפ/מק/1400פמ, בהתאם מק/1400תט,

חפ/229ד. חפ/229י/2, 229י/1,

רח' הדר, רמת חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.78 ח"ח ,10870 גוש - בלום לאון מרח' צפונה ,17 לברי מארק

דיור  יחידות  64 בן מגורים בניין הקמת התכנית: מטרת
קווי שינוי א) ידי: על הבניה, מגרש בתחום חניה פתרון ומתן
דיור;  8 יחידות של תוספת והחניונים; ב) בעבור הבניין הבניין
תוספת ד) המותר; הגובה את לשנות בלי קומות תוספת ג)
עיצוב או בדבר בינוי של הוראות שינוי עיקרי; ה) בניה שטח

דרך. חניה והרחבת הסדרי תנועה, ו) קביעת אדריכלי;

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
,11571 גוש ,39 בוסל ברח' בניין קווי שינוי חפ/מק/2227", מס'
חפ/222, לתכניות שינוי  מערבית, חיים  קרית ,20  חלקה

חפ/731.

מערבית, חיים קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.97 ,80 ח"ח ,20 חלקה גוש 11571, - 39 בוסל רח'

לגליזציה לצורך הבניין בקווי שינוי התכנית: מטרת
הבניין. לקווי מחוץ שנבנו למבנים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5599, 11.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון
שד' מחוז חיפה, ולבניה לתכנון המחוזית במשרדי הוועדה וכן
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

יהב יונה  
המקומית הוועדה ראש יושב

חיפה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי חדרה

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה המחוזית לתכנון ובמשרדי הוועדה חדרה ולבניה
שינוי חד/מק/780ט", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה,

חד/780. לתכנית

 27 בוטקובסקי חדרה, רח' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
בשלמותה. 242 חלקה ,10037 גוש -

(במצב  מ–30%  קרקע תכסית הגדלת א) התכנית: מטרת
צדי  בניין בקו שינוי ב) מוצע); (במצב ל–40%  קיים)  תכנוני

(במצב מוצע). ל–0.00 קיים) תכנוני (במצב מ' מ–4

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל חדרה, רח' ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-8616205 טל' חיפה, ,15 פלי"ם חיפה, רח' מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אתא קרית ולבניה
שינוי כ/מק/481", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז

כ/150/ח. לתכנית

,75 ,74 ח"ח ,11020 גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.63 ח"ח ,11025 גוש ;100 ,77

שצ"פ בייעוד ציבוריים  שטחים החלפת התכנית:  מטרת
הרחובות בין המחברת דרך חלקת בין בשטחים שינוי ללא ודרך,

הציונות. רח' בסוף דרך חלקת לבין והתעלה הדקלים
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בימיםובשעותשהמשרדים בתכנית, לעיין רשאי כלמעוניין
בכל או בבניין  בקרקע,  מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים 
וכן כל ידי התכנית על נפגע עצמו את אחר הרואה פרט תכנוני
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, הזכאי לכך לפי סעיף
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים
קרית ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
ההתנגדות העתק .04-8478420 טל' ,7 העיריה כיכר אתא,
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא

.04-8633448 טל' חיפה, ,15 פלי"ם הפנים, רח' משד

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

מסתמכת. היא שעליהן

פרץ יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הכרמל חוף ולבניה
שינוי חכ/מק/156/י", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה מחוז

חכ/156/ד. לתכנית

,11795 גוש - עופר  ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.16 ח"ח ,11796 גוש ;37 ,36 ח"ח

על בעלים בהסכמת וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
חקלאית וקרקע למגורים; קרקע ייעוד החלפת שטחים בין  ידי
לאזור החקלאי. המגורים בין אזור מ' 0 חדש בניין קו קביעת ב)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

סלע כרמל  
המקומית הוועדה ראש יושב
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת הכרמל מורדות ולבניה
14א, חרצית ברח' קיימת בניה הסדרת רכסים, מק/מכ/746",

מכ/333/במ. לתכנית שינוי

חרצית רח'  רכסים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.80 מגרש ;6 ח"ח ,10393 גוש - 14א

 79 מגרש עם בגבול בניין קווי הקטנת א) התכנית: מטרת
מ';  ל–1.73  מ' מ–4 אחורי בניין קו הקטנת ב) ;0 כדי  עד  ו–81 

מ"ר. ל–115 מ"ר דיור מ–90 ליחידת התכסית ג) הגדלת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
סעיף100 לחוק, רשאי להגיש  לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
,33090 חיפה ,2 רח' כורי ,7 קומה הנביאים, מגדל הכרמל, מורדות

.04-8676296/7 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב

הכרמל מורדות ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

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

ש/מק/445/א. לתכניות ש/445, ש/מק/1261", שינוי

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

ייעודים והחלפת וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת
קווי בניין. ב) הקטנת בהסכמת הבעלים;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2647 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 16.4.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

קירמאיר מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שומרון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי "תכנית מס' הר/מק/31/346", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/19/346. הר/15/346, לתכניות

רח' פינת השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.118 חלקה ,6660 גוש - נאמן נווה התעשיה אזור היובלים

על קרקע בקומת התכסית הגדלת  א) התכנית: מטרת
סך את  לשנות בלי המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ידי 
הקבוע בניין בקו שינוי ב) לבניה; המותר הכולל השטח כל

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
ב'), (קומה ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-7759666 טל' ,45265 השרון הוד
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

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

הר/6/367. הר/3/367, שינוי לתכניות הר/מק/6/367/לב",

נווה שכ' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.64 חלקה ,6566 - גוש הדר, הרחובות חטיבת גבעתי וסיני

ללא למגרש  דיור יחידת  תוספת  א)  התכנית: מטרת 
בתכנית קבועה החלוקה שהיתה ב) ביטול עיקרי; שטח תוספת
1 בגודל  מגרש מינימלי כדלהלן: מגרש קביעת גודל הראשית,
ל–2 יח"ד; ג) קביעת  מ"ר מגרש 2 בגודל 731 ל–2 יח"ד, מ"ר 731

בניה. להיתר תנאים ד) קביעת בניה; וזכויות הוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4112 ,4111 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 27.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' השרון, הוד ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד ולבניה  לתכנון
הרצל מרכז, רח' מחוז המחוזית, ובמשרדי הוועדה ,09-7759666
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

טייבה מקומי תכנון מרחב

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

(תקנון). ממ/25/560ב + טב/2102 לתכניות שינוי ,"1/2704

,7848 גוש - טייבה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.68 ,63 ,62 ח"ח

בהתאם ואחורי חזיתי בניין קו הקטנת א) התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת ב) לקיים;

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2159 עמ' התשס"ז, ,5645

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7991131/2/3 טל' טייבה, ,1 ת"ד ,40400 טייבה, ולבניה לתכנון

שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים

טויזר שלמה  
המקומית הוועדה ראש יושב  

טייבה ולבניה לתכנון

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

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

מד/21. לתכנית כפיפות מד/21, לתכנית שינוי מק/5/21",

התעסוקה אזור מודיעין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 12-9 חלקות גוש 5895, במלואן;  23-19 ,12 חלקות ,5894 גוש -
בהתאם ,79 ,78 ,77 ,38 ב; 76א, ב; 75א, ב; 74א, במלואן; מגרשים

מד/21. לתכנית

;38 במגרשים בינוי הוראות שינוי  א) התכנית:  מטרת
המגרשים בתכסית שינוי ב) ;79 ,78 ,77 ב; 76א, ב; 75א, ב; 74א,

לעיל. במגרשים מבנים בגובה שינוי ג) ל–45%; מ–40% לעיל

74 א, ב, 75 א, ב, 76  ,38 במגרשים א) התכנית: הוראות עיקרי
המוגדרת הבניינים המרבי יוגבל למעטפת גובה ,79 ,78 ,77 ב, א,
למפלס  מעל מ'  17 בגובה דמיונית  נקודה המחבר קו ידי  על
עם הבניין, בקו  מדודה העליונה הציבורית בדרך  המדרכה
מעל מפלס המדרכה  17 מ' בגובה דמיונית שניה הנמצאת נקודה
במקרים התחתון. הבניין בקו מדודה התחתונה הציבורית בדרך
הדמיונית הנקודה המגרש בגבול ציבורית דרך אין שבהם
טבעיים כמופיע  קרקע מעל פני 17 מ' בגובה הבניין בקו תימדד
לעיל, המעטפת המצוינת סטיה מגובה תותר ב) ;1 מס' בנספח
בין הגובה שבהם הפרש במקרים של המגרש התחתון בחלקו
הסטיה  15 מ'. עולה התחתון לחלקו המגרש של העליון חלקו
של  התחתון בחלקו ותימדד הגובה 50% מהפרשי על תעלה לא
המגרש; ג) תכסית של בחלקו העליון שינוי המגרש. לא יהיה
כל על עיליים חניה כולל מבני מרתפיהם, אך למעט הבניינים,
חניה:  ד) המגרש; 45% משטח על מקרה בשום תעלה לא סוגיהם,
הבניין. קווי בתחום ורק אך תת–קרקעיים חניה מרתפי יותרו
עילית חניה תותר הבניין,  לקווי מעבר המגרש,  שטח ביתרת
המגרש  20% משטח על עולה שאינה בתכסית קרקע צמודת
הנוף בפיתוח ומשולבת ונטועה מגוננת תהיה זו חניה ברוטו.
אלה יהיו לחניות המזעריים התיחום קווי המגרש.  הכללי של
לפחות 35% מהשטח  מקרה, בכל ה) המגרש; מגבולות לפחות 5 מ'
כל הוראותיהן רך; ו) בטיפול ייוותר פנוי מבניה במגרש הנותר
לחול ממשיכות זו תכנית בשטח שחלות תקפות תכניות של

זו. בתכנית במפורש ששונו הוראות אותן למעט

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 3237, 17.5.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' מודיעין, ,1 תלתן רח' מודיעין, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,08-9726115 
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב  

לתכנון ולבניה מודיעין
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ציונה נס מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
נס/2/1, נס/113, נס/1/1, לתכניות שינוי נס/מק/1/113", מס'

נס/מק/6/1.

 95 רח' הבנים ציונה, נס ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 325 חלקה ,3636 גוש -

למרחק  מ–3 מ' דרומי צדדי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
בתשריט. המסומן

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2226 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5178, 21.3.2003 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית נתניה ובמשרדי ולבניה
שינוי נת/מק/39/553", מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

נת/100/ש/1. לתכנית

,5 גולומב רח' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,8267 גוש ;302 ,297 ח"ח גוש 8231, - 27 כוכבא בר רח' פינת

ח"ח 545. 1009 בשלמותן, ,528 חלקות

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
התעשיה אזור ,6 הצורן רח' נתניה, ולבניה לתכנון המקומית
העתק ההתנגדות יומצא .09-8603170 נתניה, טל' קרית ספיר,
המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

נת/3. נת/7/400, לתכניות שינוי נת/מק/36/650",

עין שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח  55 בשלמותה, חלקה גוש 8322, - 7 השושנה רח' התכלת,

.81

יח"ד;  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד תוספת א) התכנית:  מטרת
קווי בניין. החלקה); ג) הקטנת מבנים על 2) שינוי לבינוי ב)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.114 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5724, 3.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין מחוז המרכז, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
שר שמעון  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
נתניה ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ראש ולבניה
רנ/מק/124", מיתאר מקומית מס' המרכז מופקדת "תכנית מחוז

אפ/2000. לתכנית שינוי

 13 רח' רמב"ם העין, ראש ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. מגרש 2 43 בשלמותה; חלקה ,4253 גוש -

במקום בתכנית, הקבוע בניין בקו שינוי א) התכנית: מטרת
מספר  הגדלת ב) מבוקש 2.14 מ', 2.55 מ', 3.33 מ', 3.60 מ'; 4 מ'
במקום עיקריות. למטרות השטחים כל סך הגדלת ללא  יח"ד
(עד 6%  כהקלה לבקשו שניתן עניין כל ג) מבוקש 4 יח"ד; 3 יח"ד

לקומה). מקומה זכויות העברת בניה, בשטח

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
העין, ראש ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
העתק ההתנגדות יומצא .03-9007289 טל' העין, ראש ,21 שילה רח'
קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

רנ/מק/10/א. לתכנית שינוי רנ/מק/10/ג", מס'

הרחובות ראש העין, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,209 ,193 ,174 ,148 ח"ח ,4271 גוש - וגלוסקא העצמאות שבזי,
בשלמותם. 402 ,401 ,302 ,203 ,107 ,106 ,104 ,103 מגרשים ;210
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ובלבד מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
למעט כל ייעוד קרקע, של הכולל בתכנית שינוי בשטח שאין
המאושר בתוואי דרך הרחבת ב) ו–ג'; ב' בפסקאות האמור
בת–תוקף שנקבעו בתכנית שטחים הגדלת בת–תוקף; ג) בתכנית
דת חינוך, לצורכי מבנים דרכים, זה: פירוט לפי ציבור לצורכי
עיצוב או בינוי בדבר הוראות לפי תכנית של שינוי ד) ותרבות;
בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ה) אדריכליים;
לבניה המותר הכולל השטח כל  סך את לשנות בלי אחת,
ייעוד בכל  לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית 
הדיור יחידות מספר הגדלת ו) מ–50%; ביותר יגדל לא קרקע
שמוסדות ובלבד השטחים למטרות עיקריות כל סך הגדלת ללא
לצרכים מענה נותנים בתכנית הכלולים והתשתיות הציבור

הדיור. יחידות מספר מהגדלת הנובעים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1090 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5250, 31.10.2003 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' העין, ראש ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9007289
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
סיני משה  

המקומית הוועדה ראש יושב
העין ראש ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  רצ/מק/55/9/1", מס' מיתאר "תכנית (1) 
בתוקף. רצ/1/1/ג, רצ/9/1 רצ/1/1,

שכ'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 295 חלקה ,3928 גוש  -  8 טרומפלדור רח' אברמוביץ,

בשלמותה.

ל–11  יח"ד מ–5.6 יח"ד מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
תוספת  ג) ל–3.50 מ'; מ' מ–4 ב) שינוי קווי בניין צדיים יח"ד;
ותוספת  נוספות, קומות שתי תוספת 5% בעבור 5% מעלית,
לצורך  קדמי ואחורי בניין קווי שינוי להריסה; ד) 6% מבנה

פתוחות. מרפסות

לתכניות שינוי רצ/מק/84/15/1", מס' מיתאר "תכנית (2) 
רצ/5/15/5/א, רצ/15/ב/1. רצ/1/1,

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 176 חלקה גוש 3939, - 8 יעקובזון

ל–12  יח"ד מ–7 יח"ד מספר הגדלת א) התכנית: מטרת
צדיים בניין קווי שינוי ב) הבניה; זכויות במסגרת יח"ד
תוספת קומות  תוספת 5% בעבור מעלית, ג) ל–5 מ'; מ'  מ–4
קומות  שתי  בעבור   5% תוספת  קומות, ל–6  קומות מ–4
לצורך  בניין  קו שינוי ד) תכנון; בעבור  ו–6%  נוספות

מ'. ל–4 מ' מ–5 בניין קו ה) שינוי פתוחות; מרפסות

לתכנית שינוי רצ/מק/11/21/1", מס' מיתאר "תכנית (3) 
רצ/1/21/1".

המתחם  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,3946 גוש - הספורט לאצטדיון וממערב לסופרלנד ממזרח

.7 ,3 ח"ח ,3947 גוש ;360 ח"ח

זכויות בניה  וניוד בינוי, הוראות שינוי א) מטרת התכנית:  
 102 שטח ומתא רצ/1/21/1, תכנית לפי 5 מס' שטח מתא
העברת  ב) זו; תכנית לפי  101 שטח לתא זו תכנית לפי
השטח  בסך כל ללא שינוי 3.920 מ"ר בסך עיקריים שטחים
קו :4 למגרש בניין קווי קביעת ג) לבניה; המותר הכולל

צד  בניין קו - 10 מ', צד ימני קו בניין 0 מ', - קדמי בניין
ל–4 קומות  קומות מ–3 גובה מבנה ד) שינוי מ'; 5 - שמאלי
עמוד בניית ה) ביניים); וקומות גלריות קומת כולל (לא

מ'. 50 עד של בגובה שילוט הדרכה

לתכנית שינוי רצ/מק/67/22/1", מס' מיתאר "תכנית (4) 
רצ/22/1.

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 59 חלקה גוש 4242, - 11 הרקפת

בתכנית,  הקבועים בניין  בקווי  שינוי  א)  התכנית: מטרת  
לפי הוראות של שינויים ב) הבניה; בזכויות שינוי ללא

בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים. תכנית

לתכניות שינוי רצ/מק/7/8004", מס' מיתאר "תכנית (5) 
רצ/8004/ב. רצ/מק/5/8004,

הרחובות  ראשון לציון, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
גוש  - 5145 ורח' אלימלך צמיר יעקובוביץ, הרב דשבסקי,

.461 ,459 ח"ח 458, 463 בשלמותן, ,380 ,379 חלקות ,6093

הבניה  לשטח בין המגורים החלפת ייעודים התכנית: מטרת  
הציבורי.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון  ולבניה 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9547577
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

רצ/22/1. לתכנית שינוי רצ/מק/77/22/1",

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.186 ח"ח גוש 4247, - 4 יחזקאל הנביא

שטחים שינוי חלוקת בניין; ב) שינוי קו התכנית: א) מטרת
הבניה. בזכויות שינוי ללא לקומה מקומה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3755 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 26.7.2007 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' לציון, ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון ולבניה  לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9547577
,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל

לקהל. פתוחים
מאיר ניצן  

המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכנית שינוי רח/מק/2000/א/30", מס' מיתאר "תכנית (1)
רח/מק/ רח/2000/ב/1, לתכניות  כפיפות  רח/2000/א, 

רח/תמא/2/4. 2000/ב/2,

רח' המעפיל 17  רחובות, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 123 חלקה ,3648 גוש -

לבנות  יהיה שניתן כך תוספת 2 יח"ד א) התכנית: מטרת  
תוספת 6% עיקרי כך שניתן  ב) בחלקה; 4 יח"ד הכל בסך
ל–3  צדדי קו בניין שינוי ג) 56% במקום 50%; לבנות יהיה
יח"ד   4 לבנות  ניתן יהיה המגרש  על ד) מ';  4 במקום מ'

(קיים).

רח/ לתכנית שינוי  רח/מק/2200/א", מס' מיתאר "תכנית (2)
פירוט רח/תמא/2/4, רח/2200, לתכניות כפיפות ,2200

רח/2200. לתכנית

גוש 3693, - רחובות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,32 ,27 ,17 חלקות ,3694 גוש ,36-34 ,32 ,31 ,20 ,8  ח"ח
,304 ,284 ,283 ,260-253 ,242 ,239 ,230-228 ,173 ,120-118
חלקות ,3700 גוש ;326 ,245 ח"ח 121, 330 בשלמותן, ,329
,3704 גוש ;522 ,180 ח"ח 99, 521 בשלמותן, ,520 ,342 ,333
בשלמותן,   509-507 ,504 ,403 ,249 ,106 ,47 ,46 חלקות
גבולות התכנית: .550 ,546 ,380 ,379 ,336 ,123 ,89 ,13 ח"ח
- מדרום הראשון, - רח' הנשיא מצפון הפקאן: גן מתחם
רחובות, של מזרחי עוקף כביש - ממזרח גורודסקי, רח'
לבקוביץ, רח' - מצפון מכבי: מתחם סירני; רח' - ממערב
רח' - ממערב הרצל, רח' - ממזרח משה, בני רח' - מדרום

השופטים.

הסכמת  ללא מחדש וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת  
ב)  הראשית); (התכנית רח/2200  תכנית לפי בעלים,
מהמגרשים בחלק קומות ומספר יח"ד מספר עדכון
מגרשים  חלוקת ג) בעלים; הסכמת H, J לפי  שבמתחמים
על להם התמורה מגרשי  והגדרת רח/2200, תכנית  לפי 
הראשית; לתכנית בהתאמה והקצאה איזון טבלאות ידי
יש במגרשים שבהם קומות ומספר יח"ד עדכון מספר ד)
יח"ד של  הכולל בסך שינוי ללא הבעלים, בין הסכמה 

התכנית. בתחום

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ההתנגדות העתק רחובות. ,2 ביל"ו רח'  רחובות, ולבניה 
המרכז, לתכנון ולבניה מחוז למשרדי הוועדה המחוזית  יומצא

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
למיתאר שינוי "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רח/2005/א/ רח/2/43, לתכניות שינוי רח/מק/2005/ב/5", מס'
לתכנית כפיפות רח/2000/ג, לתכנית  ביטול רח/2005/ב,  ב/3,

רח/תמא/2/4.

פארק שכ' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש 3695, - 6 פקריס חיים רח' ,8 המדע רח' המדע, קרית - רבין
מתכנית  1016 בשלמותם ,1015 מגרשים ;121 ,117 ,116 ,114 ח"ח
ופלאוט, פקריס המדע, הרחובות בין התכנית: גבולות 2005/ב;

ת.מ.ר. פארק

זכויות וקביעת בינוי תכנית אישור א) התכנית: מטרת
תכסית שטח הגדלת  ג) בניין; קווי שינוי  ב) ל–200%; הבניה

ותת–קרקעי. עילי

ל–200%  בניה אחוזי קביעת א) התכנית: הוראות עיקרי
בניה: הוראות  קביעת  ב)  המאושרות; הבניה  זכויות  במסגרת 
ומרווחי המגרשים בין משותף לקיר בניה מרווחי שינוי (1
שטח הגדלת (2 ;(0 בניין (קו וחניה הבינוי בנספח כמצויין בניה
להסדרי  ל–42% במקום 35% כפוף המבנה - על–קרקעי תכסית
במקום  ל–87%  תת–קרקעיים חניונים שטח הגדלת (3 נגר; מי
פלאוט לרחובות בניין קווי שינוי מי נגר; 4) 70% כפוף להסדרת

מ'. במקום 10 8 מ' ופקריס

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3427 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5689, 31.5.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הוועדה ובמשרדי רחובות, ,2 רח' ביל"ו רחובות, לתכנון ולבניה
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מלול רחמים  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רע/171/1, לתכניות שינוי רע/מק/441/1", מס' מפורטת ברמה

רע/171/1/ה, רע/2000.

 25 העם אחד רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.132 ח"ח ,6581 גוש -
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יח"ד  מ–3  הדיור יחידות מס'  שינוי א)  התכנית:  מטרת
(מזרחי)  העם אחד לרח' קדמי בניין קו שינוי ב) יח"ד;  ל–4 
מ'  מ–4  (צפוני) צדדי בניין קו שינוי ג) מ'; ל–10.80 מ'  מ–5
שינוי  ה) ל–2 מ'; מ' מ–0.0 (דרומי) צדדי בניין קו שינוי ד) מ'; ל–2
בניה בגין  ו) 6% הקלה בזכויות ל–4 מ'; מ' (מערבי) מ–6 קו בניין
הפיכת  בגין הקלה ח) מעלית; בגין 5% הקלה ז) דיור; שיפור

בניה. ללא תוספת אחוזי עמודים לקומת מגורים קומת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1729 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5631, 29.12.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,
רע/במ/2003, רע/2000, לתכניות שינוי רע/מק/436/1/א",  מס'
רע/292/1/א. תכנית להוראות כפיפות רע/מק/434/1, רע/2003/ד,

,6579 גוש רעננה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.475 ,474 ח"ח ,6580 גוש ;766 ח"ח

החלקות ללא של מחדש וחלוקה איחוד א) מטרת התכנית:
הבעלים; הסכמת הקרקע, ובלא של ייעוד הכולל בשטח שינוי
רע/2000, המיתאר בתכנית המוגדר למגורים קיים שטח ב)
מגורים המבא"ת לייעוד הוראות לפי הופך דמוי ג', ב' מגורים
המיועד שטח החלפת ידי על הייעודים מיקום החלפת ג) א';
ברח' דרך הרחבת ד)  לשב"צ; המיועד בשטח  א' למגורים

בינוי. קביעת ו) קווי בניין; קביעת ה) המחתרות;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.69 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5722, 25.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

ניב טוב יום דורון  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רעננה ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק/6/15/101", המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

שד/מק/2/15/101. שד/15/101/ד, לתכניות שינוי

גוש - יצחק  צור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.14 ,12 ח"ח ,8901

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי א) התכנית: מטרת
לבניה המותר  השטח כל סך את לשנות בלי אחת, בתכנית 

ייעוד בכל  לבניה המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית 
באזור בניינים גובה שינוי ב) מ–50%; ביותר יגדל  לא  קרקע,
ל–2 קומות + טכני;  ותעסוקה מקומה אחת מגורים מיוחד מסחר
 3007 מגורים ממגרש מנוצלות בלתי בניה זכויות העברת ג)
מרבי ברוחב לציבור הנאה זיקת שמירת ד) ;5002 מסחרי למגרש
מגרש אל 7000ב ממגרש  לציבור מעבר שמשמש מ'  3.80 של
הנחיות ז) בינוי; הנחיות ו) בינוי; הוראות קביעת ה) 7000א;

אדריכלי. עיצוב

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

שד/2/1003/א. לתכנית שינוי שד/מק/11/1003",

,9864 גוש - נירית  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
שד/2/1003/א. מתכנית בשלמותו 88 מגרש ;16 ח"ח

מגורים למבנה אחורי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
למבנה  צדדי בניין קו  שינוי ב)  תשריט; לפי מ'  2 עד  מ'  מ–5 

לפי התשריט. מ' מ–5 מ' עד 3.68 מגורים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3939 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 10.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה  לתכנון
שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

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

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכנית שינוי ממ/מק/45/2/1002", מס' מפורטת "תכנית (1)
ממ/מק/ ממ/9001, לתכניות כפיפות  ממ(שד)/2/1002,

תרשצ/3/92/2. ,2/9001

רח'  יאיר, כוכב ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.34 חלקה ,8912 גוש ;35 הכנרות
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עיסוי  הוראות לבריכת וקביעת התרת התכנית: א) מטרת  
וניקוז בניין, אמצעי בטיחות ב) קביעת קווי פרטי; במגרש

לבריכת עיסוי.

לתכניות שינוי  ממ/מק/6/1518", מס' מפורטת "תכנית (2)
ממ/מק/1/1518. ממ/1518,

תלמי  שכ' באר יעקב, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.23-21 ,14 ,10-7 ,5 ח"ח ,3834 מנשה - גוש

הבעלים;  בהסכמת וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת   
כולל; בשטח שינוי ללא בניה שטחי חלוקת שינוי  ב)
איחוד ד) אדריכליים; ועיצוב בינוי הוראות שינוי ג)
בינוי: הוראות שינוי ה) הקצאה; לטבלת בכפוף מגרשים
יחידות מספר בניין, קו במגרש, העמדתם מבנים, מספר
בניה שטחי ניוד אפשרות ו) הכל; סך יח"ד, שינוי ללא דיור
ללא בניין ובתוך בניינים מגרשים, בין דיור יחידות ומספר
בהוראות אדריכליות הנחיות שינוי ז) הכולל; בשטח שינוי
מקו   40% עד זיזית למרפסת בניין קו למגורים: התכנית

נטו. מ' ל–4.50 קומת כניסה עד בניין קדמי, הגבהת

ממ/825. לתכנית שינוי ממ/מק/1/1551", מס' מפורטת "תכנית (3)

רח'  יעקב, באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.93 ,83 ,28 ,25 ,22 ,21 ח"ח ,4040 גוש - ז'בוטינסקי

אל  ז'בוטינסקי מרח' גישה דרך הסדרת א) התכנית: מטרת  
דרך תוואי  הרחבת ב) חקלאיות; וחלקות הישיבה מגרש 

חקלאית. ידי שינוי ייעוד קרקע על קיימת

לתכניות כפיפות ממ/מק/9135", מס' מפורטת "תכנית (4)
ממ/מק/ ממ/9001, ממ(שד)/7/1002א,  ממ(שד)/2/1002,

תרשצ/3/92/1. ,2/9001

אל  יאיר, בית כוכב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.30 חלקה ,8911 גוש - 69א

קיימת;  בטון למצללת קו בניין הסדרת א) התכנית: מטרת   
עד קיימת בטון למצללת ימני  צדי  בניין קו שינוי  ב)

מ'. במקום 3 0.35 מ'

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח' אפק, מצפה  ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9302051/2/3
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

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

ממ/5024. לתכנית שינוי ממ/מק/5154",

 20 מרחביה רח' תקוה, בתכנית ומקומם: גני הכלולים השטחים
.488 חלקה ,6720 גוש -

בניה לפי זכויות ושמירת בניין קו שינוי א) מטרת התכנית:
מ'   3 עד אחורי בניין קו שינוי ב) ממ/5024; מאושרת תכנית

בהקלה. עיקרי בשטח 6% של בהקלה זכות ושמירת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.401 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 14.9.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים לבנה  
המקומית הוועדה ראש יושבת

אפק מצפה ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חפר  עמק ולבניה
עח/מק/12/138", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז

עח/200. עח/138, לתכניות שינוי

,8302 גוש עם - הדר בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותן. 48-45 חלקות

בעלי מגרשים בהסכמת וחלוקת איחוד התכנית: א) מטרת
ידי: על קרקע, ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי ללא  הקרקע,
לשטח מושב - מיוחד חקלאי מאזור הקרקע ייעוד שינוי (1
ציבור לבנייני משטח הקרקע  ייעוד שינוי (2 ציבור; לבנייני 
ציבוריות חלקות איחוד ב) מושב; - מיוחד חקלאי  לאזור

אחד;  ציבורי מחלקה 45 למגרש 46 וחלק ח"ח ,47 ח"ח ,48 מס'
2.55 מ'  קדמי בניין קו קביעת (1 בניין קיימים: הסדרת קווי ג)

ציבור. למבני בייעוד מיקומה, לפי אוטובוס לתחנת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .09-8981661 טל' רופין, מדרשת ליד חפר, עמק ולבניה
ולבניה לתכנון למשרדי הוועדה המחוזית יומצא הההתנגדות
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קריית  המרכז,  מחוז

.08-9788466

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

מסתמכת. היא שעליהן

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' עח/מק/23/3", מפורטת "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

עח/200. לתכנית כפיפות עח/9/3, עח/8/3, לתכניות שינוי

,8327 גוש ים - ומקומם: צוקי השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 215 חלקה
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בדבר תכנית לפי הוראות  של שינוי א)  התכנית: מטרת
לבקש כהקלה על ידי: שניתן ועניין בינוי או עיצוב אדריכלים,
מ–1.50 מ'  תומך) המהווה קיר קיימת, (גדר גובה גדר שינוי (1
ידי:  על קיימת לבניה בניין קווי הוראות של שינוי ב) ל–2.30 מ';
בניין קו הקטנת ל–2.70 מ'; 2) מ' מ–3 בניין צדדי הקטנת קו (1
מרחק הקטנת - 1.37 מ'; 3) ל–0.92  מ' מ–1.5 מקורה לחניה קדמי
מבנה בין מרחק שינוי ל–0.00 מ'; 4) מ' מ–3 למחסן מגורים בין

מ'. ל–0.00 מ' מ–3 למחסן חניה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.391 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5732, 21.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-8981661 טל' רופין, ליד מדרשת עמק חפר, ולבניה לתכנון
קריית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,08-9788466 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
אידן רן  

               יושב ראש ועדת המשנה המקומית
חפר לתכנון ולבניה עמק

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי קסם ולבניה
שינוי ק/מק/3473", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת המרכז 

לתמא/2/4. בכפיפות ק/1/30000, לתכנית

גוש - קאסם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.59 ,36 ח"ח ,8864

בעתיד מוצעת לבניה  קונטור קביעת א) התכנית:  מטרת
בתכנית כפי שנקבע בניה אחוזי במסגרת לבניין קיים כתוספת
קביעת ג) לקומה; מקומה  בניה אחוזי  העברת ב) ק/1/3000;

בניה. וזכויות 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 בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-9370241 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

קסם מקומי תכנון מרחב

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

אפ/52/א. לתכנית שינוי ק/מק/3460",

,7506 גוש ג'לג'וליה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.30 מגרש ;29 ,3 ,2 ח"ח

קביעת ב) לבית מוצע; קונטור א) קביעת התכנית: מטרת
קווי קביעת ג) הקיים; למצב בהתאם הקיים למבנה בניין קווי
ללא קומות בשתי יח"ד לתוספת במטרה מוצעת לבניה בניין
אפ/52/א, בתכנית שנקבע כפי הבניה אחוזי כל בסך שינוי
בניה  זכויות העברת ד) 3 יח"ד; יהיו במקום שעל המגרש כך

קביעת הוראות בניה. מקומה לקומה; ה)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1730 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5631, 7.2.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9370241
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
שמחון אלי  

המקומית הוועדה ראש יושב
קסם ולבניה לתכנון

שהם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מיתאר מפורטת מס' שה/מק/20", ולבניה שהם מופקדת "תכנית
מק/שה/111/69, גז/במ/9/69, גז/במ/10/69, לתכניות שינוי

שה/מק/24. שה/מק/11/69,

חלקה ,6847 - השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שהם
בשלמותה;   29 חלקה ,6849 גוש ;14 ,13 ח"ח  בשלמותה,  8 
,6859 גוש ;5 ח"ח גוש 6858, 129 בשלמותה; חלקה ,6850 גוש
5313-1 בשלמותו,  מגרשים: ח"ח 155, 143 בשלמותן, ,142 חלקות
גזית, 5335  רחבת ליד 5323 בשלמותו איילון, החבל/עמק ברח'
5501 בשלמותו  החבל, לגן בכניסה איילון עמק ברח' בשלמותו
8095 בחלקו  מצפה 18, ברח' 605 בשלמותו 23/ירדן, החבל ברח'

בזלת 13. ברח' 5503 בשלמותו 1/לפיד, איילון עמק ברח'

המגרשים של מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
(מסחר   6859 בגוש   5503 ומגרש   6850 בגוש   5501 מגרש האלה: 
מגרש  ציבור), (מוסדות  6847 בגוש   5335 מגרש  שכונתי),
מחלקה 13 בגוש 6847 (שטח  חלק ציבור), 5313-1 בגוש 6847 (בנייני
605 בגוש  מגרש המגרשים: של וחלוקה איחוד ב) פתוח); ציבורי
מחלקה 155  חלק ציבור), ממגרש 5323 בגוש 6859 (בנייני 6849 וחלק
כל  ג) פתוח); ציבורי 6859 וחלקה מחלקה 5 בגוש 6858 (שטח בגוש
שינוי בסך וללא קרקע ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי זאת, ללא
שטחי תוספת בקווי בניין; ה) שינוי המותרים לבניה; ד) השטחים
בתקנות ציבור ומוסדות  למבנים המיועדים במגרשים  שירות
ובהיתרים). בתכניות בניה ואחוזי שטחים (חישוב והבניה התכנון

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בתוך60 ימיםמיוםפרסומהשלההודעההמאוחרתביןהפרסומים 
שהם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,
העתק .03-9723060 טל' שהם, ,1 ת"ד ,63 האודם רח'

ההתנגדות
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המרכז, למשרדי הוועדה המוזית לתכנון ולבניה מחוז יומצא
רמלה. ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן
ליבנה גיל  

המקומית הוועדה ראש יושב
שהם ולבניה לתכנון

שורקות מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שורקות ולבניה

בר/40, לתכניות שינוי בר/מק/18/40", מס' מפורטת "תכנית (1)
בר/12/40.

גוש  - קדרון מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.10 חלקה ,4710

בנחלה לחצר  חקלאי שינוי גבול אזור א) מטרת התכנית:  
הקרקע, ייעודי בכל שטחים שינוי ללא בנחלה מגורים
קו הקטנת ב) הקרקע;  ייעודי בכל וחלוקה מחדש איחוד

למבנה קיים. בניין צדדי

לתכנית שינוי בר/מק/1/4/115", מס' מפורטת "תכנית (2) 
בר/4/115.

גוש  - גלים מושב ניר ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.24 מגרש ;49 ,48 חלקות ,197

מ'  מ–5  קיימת לפרגולה בניין קו  הקטנת התכנית: מטרת
מ'. ל–2.14

מח/ לתכניות שינוי בר/מק/4/212", מס' מפורטת "תכנית (3)
בר/מק/1/212. ,82

גוש  - נטעים מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.101 מגרש ;5271

מ'  מ–5  למרפסת קדמי בניין קו הקטנת התכנית: מטרת
לפי המסומן בתשריט. מ' ל–2.76

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
 08-9412991 טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9412714 או
שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

שורקות מקומי תכנון מרחב

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

בר/1/26. בר/26, לתכניות שינוי בר/מק/3/26",

,985 גוש דרום - בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.19 ח"ח ,986 גוש ;36 ,16-12 ח"ח

למבני אזור שייעודם שטחים שינוי א) התכנית: מטרת
בשטח שינוי ללא עצמם, לבין  בינם  לתעשיה, ושטח משק
הבניה; בזכויות שינוי וללא קרקע ייעוד כל של  הכולל
מבני באזור מבנים בין מזערי מרחק שינוי ג) בניין; קווי שינוי ב)

בעלים. הסכמת ללא מגרשים וחלוקת איחוד ד) מ'; ל–4 משק

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.590 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 2.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,08-9412991
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' הממשלה, קרית המרכז,  מחוז
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9788444

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יפרח עמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
שאן בית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שאן  בית ולבניה
בש/מק/32/6995", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/6995. לתכנית שינוי

,22877 גוש שאן - ומקומם: בית השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותן. 59 ,2 ,1 חלקות

בניה; ותוספת קיימים מגורים הסדרת א) התכנית: מטרת
הוראות והנחיות קביעת ג) למבנה; חדשים בניין קביעת קווי ב)

בינוי למבנה קיים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
שאן, בית  ,1 הבירה ירושלים  רח' שאן, בית ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6489436 טל'
נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן
לוי ז'קי  

המקומית הוועדה ראש יושב
שאן לתכנון ולבניה בית

טבריה מקומי תכנון מרחב

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

טה/מק/14/6847".
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,15003 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 134 חלקה

בניין. התכנית: שינוי בקווי מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.392 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 10.8.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

זיגדון אליהו  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי כרמיאל ולבניה
מק/כר/12/11053", "תכנית מפורטת מס' הצפון מופקדת  מחוז

ג/11053. לתכנית שינוי

גוש חלקי - כרמיאל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.18993

למגרש שינוי מיקום כניסה א) התכנית: שינוי בינוי: מטרת
שינוי גודל חניה ב) מזרחית; דרום לפינה מפינה דרום מערבית
בינוי  ממפלס מ–8,0 מ' הבית גובה שינוי ג) מ"ר; ל–30 מ"ר מ–15

ממפלס בינוי. ל–9.20

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-9085681 טל' כרמיאל, ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

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

מק/כר/1/25. ג/במ/25, לתכניות שינוי מק/כר/5/25",

,19232 גוש כרמיאל - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
בשלמותה. 14 חלקה

צפוני. צדי בניין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.809 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5742, 11.11.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-9085681 טל' כרמיאל, ,100 קק"ל שד' כרמיאל, ולבניה
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 נצרת עילית, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אלדר עדי  
המקומית הוועדה ראש יושב

כרמיאל ולבניה לתכנון

נהריה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נהריה ולבניה
שינוי ג/נה/מק/88", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/במ/103. ג/851, ג/10715, לתכניות

 4 בר כוכבא רח' נהריה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ח"ח 148. 137 בשלמותה, חלקה ,18208 גוש -

קיימת, לבניה בהתאם בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
המותרים;  במקום 5 מ' 0.0 מ' צדי (מערבי) - בניין א) קו על ידי:

המותרים. מ' במקום 5 3 מ' (דרומי) - קדמי בניין ב) קו

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
העתק .04-9879891 טל' נהריה, ,19 הגעתון שד' נהריה, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
קדוש דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
נהריה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

לתכנית ג/11420. נצ/מק/1054", שינוי

,16564 גוש נצרת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.25 חלקה

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

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ח. ,5661 ובילקוט הפרסומים .11.12.2006

המקומית  הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-6459203 טל' ,16100 נצרת ,31 ת"ד נצרת, ולבניה לתכנון
מחוז הצפון, קריית ולבניה לתכנון במשרדי הוועדה המחוזית
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת  הממשלה,
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פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי
לקהל.

אלראזק עבד בשיר  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון

עכו מקומי תכנון מרחב

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

עכ/מק/מת6", שינוי לתכנית מיתאר ג/14507. מס'

,18019 גוש - עכו  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
ח"ח 18. 16 בשלמותה, חלקה

א מגורים באזור לבניה  אפשרות א) מתן התכנית: מטרת
מינימלי  ותת–מגרש 475 מ"ר, הוא ששטחם המינימלי במגרשים
המגרש;  בגבולות מחסנים לבניית אפשרות מתן ב) מ"ר;  230 
מגרש מינימלי גודל בדבר בניה והוראות זכויות שינוי בטבלת ג)
מחסנים; לבניית מותרים בניין וקווי תכסית, אחוזי  לבניה,

מחסנים. לבניית ומיקום גודל אדריכליות, הנחיות מתן ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.810 עמ' התשס"ח, ,5746 ובילקוט הפרסומים ,2.11.2007

המקומית  הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-9956111-2 טל' ,35 רח' ויצמן עכו, לתכנון ולבניה
נצרת ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שמעון לנקרי  
המקומית הוועדה ראש יושב

עכו ולבניה לתכנון

קצרין מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מק/קצ/3/12816", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה קצרין

בתוקף. ג/12816 לתכנית שינוי

קצרין (יקבי תעשיה אזור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.300 מגרש מ–8); (חלק בהסדר חלקה ,201000 גוש - הגולן) רמת

,3 מס'  דרך  מצד   0 קדמי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
בלבד  קיימים במגרש 300 למבנים ואחורי צדי 0 לקו בניין וקו

המאושרת. ג/12816 בתכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
ימציא המתנגד .04-6969664 טל' קצרין, ,28 ת"ד קצרין, ולבניה
לתכנון ולבניה המחוזית הוועדה למשרדי העתק התנגדותו את

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

קצרין מקומי תכנון מרחב

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

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

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

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

בתכנית  אחורי הקבוע בניין קו  שינוי א) התכנית:  מטרת   
בתכנית  הקבוע  צדדי  בניין קו שינוי  ב)  מ'; ל–3  מ'  מ–5

מ'. ל–3 מ' מ–6

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2654 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 16.3.2007 ובילקוט

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

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

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2654 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 30.3.2007 ובילקוט

לתכנית ג/134  קצ/מק/26/134", שינוי מס' מפורטת "תכנית (3)
בתוקף.

אפק,  רובע קצרין, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 101 מגרש בהסדר; חלקה גוש 201000, - 17 המשושים רח'

(חלק).

בתכנית  הקבוע אחורי  בניין  קו שינוי  התכנית:  מטרת   
מ'. ל–0 מ' מ–5

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.592 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 3.8.2007 ובילקוט

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

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

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

מ"ר. ל–200 מ"ר מ–150

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2654 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 29.3.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי קצ/מק/1/12816", מס' מפורטת "תכנית (5)
בתוקף. ג/12816

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

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

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2654 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5661, 16.3.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

בר–לב שמואל
המקומית הוועדה ראש יושב

קצרין ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי גולן

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

לתכנית ג/11964. 02/11964", שינוי

,200000 גוש רמות - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.13 ח"ח

פתוח ציבורי שטח  בין שטחים החלפת התכנית:  מטרת
יישמר. כל השטחים כך שסך משק, למבני

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
,13 ת"ד גולן, אזורית מועצה גולן, ולבניה לתכנון המקומית
העתק את ימציא  המתנגד  .04-6969711/2 טל' ,12900 קצרין
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו
,17511 עילית נצרת  הפנים,  משרד הממשלה, קרית   הצפון, 

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי גולן

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

.12336 לתכנית שינוי גו/מק/03/12336", מס'

,201000 גוש קשת - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.10 חלקה

המלונאות אזור בין שטחים  החלפת  התכנית: מטרת
מהמקום העתקתו ידי על עתידי לפיתוח המיועד והנופש
לו וצמוד ממזרח אחר מקום אל הקיים לאתר המקורי ממערב
תפעול, לאפשר כדי שצ"פ, היה הקודם שייעודו הקיים, לאזור
של השטח יותר טוב ניצול וכן ויעילים, משופרים ניהול ובקרה

ותכונותיו.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.593 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 12.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
במשרדי וכן ,04-6969712 טל' ,12900 גולן, קצרין לתכנון ולבניה
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17511 עילית נצרת
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

אלי מלכה
המקומית הוועדה ראש יושב

קצרין ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

מס' מק/גמ/345/5835". מזרחי מופקדת "תכנית ולבניה גליל

,17219 גוש שיבלי - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.3 ח"ח

תוואי דרך. והזזת וחלוקה איחוד מטרת התכנית:

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,15241 כפר תבור ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה
התנגדותו ימציא את העתק המתנגד .04-6772333 רב–קווי טל'
קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.04-6508508 טל' ,17000 עילית נצרת הממשלה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
חקלאי צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העליון הגליל ולבניה
מס' גע/מק/161", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה מחוז

ג/9700. לתכנית שינוי

- מכללה - חי תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מגורים אזורי התכנית: גבולות ;100 ,98 ,92-90 ח"ח ,13461 גוש

ג/12818. תכנית לפי קהילתי ומגורים

מחדש חלקות של וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת
בניין. קווי שינוי ב) בהסכמה;

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6816372 טל' פינה, ראש ,9000 ת"ד הגליל העליון, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנית בכפיפות ג/7551, לתכניות ג/4917, גע/מק/159", שינוי

ג/12997.

גוש - הלל  בית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
מתכניות  בשלמותו   20 מגרש  בשלמותה;  43 חלקה ,13126

ג/7551. ג/4917,

בהסכמה; מגרש של וחלוקה איחוד א) התכנית:  מטרת
הדיור. מספר יחידות הגדלת ג) קווי בניין; שינוי ב)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.394 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 7.9.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי האמורה נמצאת התכנית
,04-6816372 טל' פינה, ראש ,9000 ת"ד העליון, הגליל  ולבניה
,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 נצרת עילית, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אהרון ולנסי  
המקומית הוועדה ראש יושב
העליון הגליל ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יזרעאלים ולבניה
מק/יז/03/4551", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

.4551 לתכנית שינוי

גוש חלקי - זרזיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.17490

תכסית. - ובינוי בניה בהוראות שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6520038 טל'
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

.254 גב"ת לתכנית שינוי מק/יז/02/254",

התעשיה אזור זרזיר, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. 19 מגרש ;22 ח"ח ,17584 גוש -

באזור   19 במגרש בניין בקווי  שינוי א) התכנית:  מטרת
דרומי  בניין קו מ', ל–0  מ' מ–4 צדי בניין  קו זרזיר:  התעשיה 

מ'. ל–0 מ' מ–5

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3941 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5704, 12.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6520038 טל'
וכל ,04-6508508 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכניות שינוי  גלג/10/07/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (1)
ג/668. ג/2502, ג/12906, ג/12081,

גוש  - סכנין מערב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;145-21 ח"ח ,19319

מ',  ל–1  מ' מ–3 מזרחי בניין: בקווי שינוי התכנית: מטרת
מ'. ל–1.5 מ' מ–3 מערבי

לתכניות שינוי  ג/לג/28/07/9631", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/9631. ג/12908,

חנא  דיר מערב בצפון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.36 ,35 ,31 ,30 ח"ח ,19418 גוש חלקי - אלקלעה -

הבעלים;  בהסכמת וחלוקה איחוד  א) התכנית: מטרת   
בתשריט. למסומן בהתאם בניין קווי קביעת ב)

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
העתק .04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595 מחוז הצפון, ת"ד
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הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית שינוי ג/לג/2/05/9354", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/9354.

אזורי  כביש גובלת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.33 ח"ח גוש 19284, 805 במרכז העיר -

מצב מוצע. תשריט שינוי לקווי בניין לפי מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3572 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5692, 29.6.2007 ובילקוט

לתכניות שינוי  גלג/24/07/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (2)
ג/9169. ג/6671, ג/12906,

 - סכנין מזרח צפון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 ח"ח ,19315 גוש

שמתואר  כפי  מ' מ–3  בניה קווי שינוי התכנית: מטרת
ואחורי). קדמי מצד מ' 1.50) בתשריט

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3761 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 29.6.2007 ובילקוט

לתכנית שינוי גלג/52/07/12906", מס' מפורטת  "תכנית  (3)
ג/9169. ג/668, לתכניות בהתאם ג/12906,

,19283 גוש סכנין - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.106 ח"ח 58, 59 בשלמותה, חלקה

מ"ר  ל–341  מינימלי מגרש בגודל  שינוי  א)  התכנית: מטרת  
בתשריט. בהתאם למסומן בניין שינוי קווי ב) מ"ר; 400 במקום

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה   
.1281 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5757, 23.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה בשמרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
וכל ,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון
האמורים שהמשרדים בשעות ו בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
6/מע/מק/54/5249", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

6/ג/5249. לתכנית שינוי

,17523 גוש ריינה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.34 ח"ח

מבנה. גובה הגדלת ב) קווי בניין; שינוי א) התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל

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

.04-6508508 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

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

1/ג/6539. לתכנית שינוי 1/מע/מק/40/6539", מס' "תכנית (1)

גוש 11097, - יקנעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.210 מגרש ;7 ח"ח

קדמי וצדי. בניין שינוי קו מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2493 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5516, 10.3.2006 ובילקוט

5/ג/7468. לתכנית שינוי 5/מע/מק/4/7468", מס' "תכנית (2)

גוש 16909, - איכסאל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.26 ח"ח ,16902 גוש ;2 ח"ח

הסדרת  ב) לבנייני ציבור; שטח א) הגדלת התכנית: מטרת  
וחלוקה. איחוד ידי על ציבור למבני דרך

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4305 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 2.7.2006 ובילקוט

2/ג/8156. לתכנית שינוי 2/מע/מק/43/8156", מס' "תכנית (3)

גוש  - ישי רמת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 25 חלקה ,11183 גוש ;102 ח"ח ,11181

מספר יח"ד. שינוי מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4108 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 3.8.2007 ובילקוט

ג/11248. /3 לתכנית שינוי 3/מעמק/18/11248", מס' "תכנית (4)

גוש 17486, - עילוט ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.14/3 ,14/2 מגרשים ;14 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3077 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5406, 26.3.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' נצרת עילית, קרית רבין, הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

חג'אג'רה ראפע  
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון
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חרמון תכנון מרחבי מעלה מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מק/ מס' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת חרמון מעלה ולבניה
בוקעאתא. כפר מפורטת ג/11672, לתכנית מח/3/11672", שינוי

בוקעאתא. כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

קירור בית בניין וגובה בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת
בתכנית. המוצע לפי אלשאעב

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המרחבית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,12435 רמת הגולן מסעדה, כפר חרמון, מעלה ולבניה לתכנון 
העתק ימציא את המתנגד  .04-6983608 טל' ,04-6981677 טל'
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו
טל' ,17511 הפנים, נצרת עילית משרד הצפון, קרית הממשלה,

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן
יהודה וולמן  

המרחבית הוועדה ראש יושב
חרמון מעלה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

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

לתכנית ג/14296. מה/מק/1/14296", בהתאם

גוש - שזור  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גוש ;92 ,71-69 ,67-65 ח"ח ,19169 גוש ;74-71 ,4-1 ח"ח ,19168
.175 ,170 ,169 ,135-132 ,76-71 ח"ח ,19171 גוש ;1 ח"ח ,19170

ראשית דרך של בניין בקו להקלה בקשה א) התכנית: מטרת
קביעת  ב) שזור; מושב מול מ' ל–30  מהציר מ' מ–60 85 מס'

קרקע. ייעוד המותרות בכל התכליות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4109 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 31.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,13110 צפת דואר ,90000 ת"ד הגליל, מרום ולבניה  לתכנון
המחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6987734 פקס' ,04-6919806
נצרת הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון
מעוניין וכל ,04-6554188 פקס ,04-6508508 טל' ,17000 עילית
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
לוי שלמה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מרום ולבניה לתכנון

הירדן עמק מקומי תכנון מרחב

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

"תכנית מס' מק/עה/003/12265". מופקדת ולבניה עמק הירדן

גוש עילית - פוריה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.15 ,12 ,11 חלקות ,15324

בניין לפי קו שינוי בניה: גבולות שינוי א) מטרת התכנית:
למגרשים. חדשה חלוקה ב) בפועל; בניה

ה', ב', בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
מרכז הירדן, עמק ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי
בקרקע, מעוניין כל הרגילות. העבודה בשעות צמח, אזורי
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
של פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות להגיש
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
האזורית המועצה בית הירדן, עמק ולבניה לתכנון המקומית
המתנגד .04-6757635-6 טל' צמח, אזורי מרכז  הירדן, עמק
לתכנון המחוזית התנגדותו למשרדי הוועדה העתק את ימציא
טל' ,17000 עילית נצרת  הממשלה,  קרית ולבניה מחוז הצפון,

.04-6505808

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

מסתמכת. היא שעליהן

ורדי יוסי
המקומית הוועדה ראש יושב

הירדן עמק ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשדוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשדוד ולבניה
איחוד 3/מק/2179", מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום
מפורטות לתכניות שינוי בעלים, בהסכמת מגרשים וחלוקת

ולתח/239. ,11/113/03/3 ,9/113/03/3

מע"ר רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח ,61 חלקה ,2072 גוש ;32 ח"ח ,33 חלקה ,2019 דרום - גוש
;103 ח"ח ,2073 גוש ;34 ח"ח ,2020 גוש ;68 ,60 ,35 ,16 ,14 ,13
בגין, מנחם שד' - מצפון התכנית: גבולות ;1 ח"ח ,2304 גוש
שד' - מדרום הרצל, שד' - ממזרח דיין, משה שד' - ממערב

דונם. 310.087 התכנית: בן–עמי; שטח עובד

מע"ר ברובע לשינויים תכנונית מסגרת התכנית: מטרת
בהסכמת הבעלים; וחלוקת מגרשים איחוד  א) ידי: על  דרום,
שנקבעו שטחים הגדלת ג)  המאושר; בתוואי  דרך הרחבת ב)
הקבועים קווי בניין שינוי ציבור; ד) בת–תוקף לצורכי בתכנית
עיצוב או בינוי בדבר הוראות לפי תכנית של שינוי ה) בתכנית;
בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ו) אדריכליים;
שינוי ז) לבניה;  המותר  הכולל השטח כל  בסך שינוי  ללא
השטחים כל סך הגדלת ללא המגרשים בין דיור יחידות מספר

במספר קומות. ח) שינוי למטרות עיקריות;



3.3.2008 התשס"ח, א' באדר כ"ו ,5782 הפרסומים ילקוט 2156

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת, ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונות,  הפרסומים בין
אשדוד, ,28 ת"ד הקריה, אשדוד, עיריית בית אשדוד,  ולבניה
העתק ההתנגדות יומצא .08-8677810 פקס' ,08-8545318-9 טל'
,68 ת"ד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי

.08-6263795 טל' שבע, באר ,4 התקוה רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

צילקר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה

5/במ/4/75. לתכנית שינוי 5/מק/2443", מס' "תכנית (1)

חנה 2  רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.87 ,85 ח"ח ,52 חלקה ,38170 גוש -

א',  מגורים  אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת   
שינוי ידי על משותף, קיר עם חד–משפחתי ,B/89 מגרש
במסגרת הבית הקיים מעל התוספת סטנדרטי לבניית בינוי

המותרות. הבניה זכויות

לתכנית שינוי 5/מק/2448", מס' מפורטת "תכנית (2) 
.120/102/02/5

רח'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
(בהסדר). גוש 38402 - 2 ולבר יצחק

חד–משפחתי תכנית, מגרש 23, בהוראות שינוי מטרת התכנית:  
תכסית הגדלת ידי: א) על א', מגורים ביתך) באזור (בנה בודד
מספר לגבי בינוי שינוי בדבר ג) בקווי בניין; שינוי ב) מרבית;

הקומות.

.26/134/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2469", מס' מפורטת "תכנית (3)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 38019. - 15 ,13 רח' אפרסמון נוי,

מגורים  באזור תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת  
בתחום חניה מקומות קירוי אופן  לגבי בינוי בדבר א',

ביתך). (בנה בודדים חד–משפחתיים ,18 ,17 המגרשים

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי כל הזכאי לכך וכן תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום מיום חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין
באר שבע, ,1 בגין מנחם כיכר ,15 ת"ד שבע, ולבניה באר  לתכנון

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
5/מק/2463", מס' "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965, והבניה,

.107/102/02/5 לתכנית שינוי

הנגרים רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.28 ,27 ,17 ח"ח ,38014 גוש -

מרכז באזור ומשרדים למסחר מגרש הקמת התכנית: מטרת
הנחיות  קביעת 107/102/02/5 תוך מיתאר תכנית לפי מטרופוליני
קווי קביעת ב) מגרשים; איחוד א) האלה: בנושאים בניה, ומגבלות
ג)הרחבתהדרך;   הבניין0.00 מעלומתחתלמפלסהכניסה הקובעת;

קומות. מספר הגדלת ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.927 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5749, 7.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
באר שבע, ,1 בגין מנחם כיכר ,15 ת"ד שבע, ולבניה באר לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

דימונה מקומי תכנון מרחב

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

25/מק/1046". מס'

חכמי שכ' דימונה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,39527 גוש ;30 ח"ח גוש 39526, - 6 בר יוחאי ישראל, רח'

.43 ח"ח 41, 23 בשלמותה,

מגרש של אחורי בניין בקו חלקי שינוי התכנית: מטרת
מסחרי. מרכז בנוי שעליו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.399 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 31.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,08-6563182 טל' דימונה, ,1 ת"ד דימונה, ולבניה לתכנון
משרד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263799 טל' שבע, באר הפנים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

כהן מאיר  
המקומית הוועדה ראש יושב

דימונה ולבניה לתכנון

ערד מקומי תכנון מרחב

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

.24/101/02/24 לתכנית שינוי 24/מק/2047",
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גוש נשר - ערד, שכ' ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 1 חלקה ,38207

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2285 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5649, 22.3.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,08-9951605 טל' ,100 ת"ד קדמי, מחנה ערד, ולבניה לתכנון
הדרום, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  ובמשרדי 
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6296436 טל' שבע, באר ,68 ת"ד

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לב גדעון בר  
המקומית הוועדה ראש יושב

ערד ולבניה לתכנון

נגב רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
20/מק/3028", מס' מפורטת "תכנית מופקדת נגב רמת ולבניה

20/מק/3007. לתכנית שינוי

אזור רביבים, קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מ"ר. 251,500 התכנית: שטח ;100184 גוש - ומשק תעשיה

מיטבי לניצול תכנונית מסגרת  יצירת  א) התכנית: מטרת
איחוד באמצעות האזור להתפתחות וגמישות השטח של
והתאמת בניין בקווי שינוי שטחים, חילוף מגרשים, וחלוקת
הכולל, ובשטחם הקרקע בייעודי שינוי ללא הבניה זכויות
בדבר הוראות שינוי ב) לבניה; המותר השטח בסך שינוי ובלא
דרך והרחבת  בניין, עליו להקים שמותר מגרש שטח גודל 

המאושר. בתוואי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין

.08-6564129 טל' ,85515 ולבניה רמת נגב, ד"נ חלוצה

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

מסתמכת. היא שעליהן
ריפמן שמוליק  

המקומית הוועדה ראש יושב
נגב לתכנון ולבניה רמת

שקמים מקומי תכנון רחב

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

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

נגבה, קיבוץ הרחבת 6/מק/2094", מס' מקומית "תכנית (1)
.267/02/6 לתכנית שינוי

(הרחבה)  נגבה קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש ;61 ח"ח ,2864 גוש ;19 ,18 ,16 ,15 ח"ח ,2683 גוש -

.25 ,24 ,22 ,21 ,19 ,13 ,12 ,10 ,9 ח"ח ,23 ,16 חלקות ,2685

בניין  ובקווי אדריכליות  בהוראות שינוי התכנית:  מטרת  
נגבה. קיבוץ של ההרחבה לשכונת בתכנית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.401 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 7.9.2007 ובילקוט

שינוי רבדים, קיבוץ 6/מק/2106", מס' מקומית "תכנית (2)
.6/111/03/6 לתכניות

(הרחבה) קיבוץ רבדים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.14 ,10 ,8-3 ח"ח ,2302 גוש ;7 ,5 ח"ח ,2301 גוש -

איחוד  ידי קרקע על ייעודי במיקום התכנית: שינוי מטרת  
ההרחבה לשכונת בתכנית בניין ובקווי בהסכמה וחלוקה

רבדים. קיבוץ של

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5704, 13.7.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
הוועדה במשרדי וכן ,08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון
שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
בימים בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6263795 טל' ,84100

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

שקמים ולבניה לתכנון

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

רות10.12.1984אסייג גמילה4170 סימון

ששון9116 שלמה9.8.2007כהן כהן

שלמה7052 ברכה23.12.2007רוטבלט רוטבלט

אלון רבקה8.1.2008כהן תמו6483

לסלי3768 וייסנבאום
קלמן

עידית18.8.2006 ויסנבאום
עזת

יוסף2218 שמחה27.10.2006אליזר כהן

לולו2226 שמחה2.7.2007אליעזר כהן

אברהם0878 עליזה5.6.2000כהן שור

יוסף8114 דורה5.8.2004לוי לוי

מיכאל0113 סוזנה31.12.2007בנימיני בנימיני

דבורה0055 חיים15.12.2007רוזנטל רוזנטל

בנימין0077 נטלה19.1.2008לוישבילי לויאשווילי

גרציה7423 משה20.12.2003שבתו סבתו

ילנה3626 ויטלי16.1.2007בלוברוב בלוברוב

יחזקאל4.11.2006חיים נבאת1832 חיים
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

מרקוביץ4816
אברהם ראובן

אהרן21.5.2005 מרקוביץ

יעקב0761 אברהם18.11.2002מזרחי קידר

רחל8203 ראובני לוי שולמית6.12.2003עבאדי

אוריאנה13.1.2008וקנין ארמנד6214 לוי

(3 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ז

הראשי המזכיר ביטון, משה

אביב האזורי בתל 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

הרמבם רחמים6.10.2007ארמבם מיכאל4566

אירנה0957 ברנד אריק21.12.2007ברנד

לאה5885 זקבך גילה7.11.2005דרורי

שמחה1529 פנחסוביץ23.10.2007פנחסוף
יפה–הדסה

סופיה9186 גרון חיים18.11.2007גרון

דניאל5168 אילנית28.9.2006עזרא עזרא

אמנון26.12.2007אורן יצחק9943 אורן

לאון9656 צילה3.1.2008נייפלד כץ

קלרי0848 אריה31.12.2007גולדשטיין גולדשטיין

אביבה4010 נורי2.12.2007יחזקאל יחזקאל

לימי6316 נתן24.5.2007פלישקו פלישקו

וייקרסהיימר1754
שר

רונית30.11.2007 נוסן

לאה3998 דליה13.12.2007סגיס לוי

אלכס–סלומון12.11.2007גבע שרה משה0396 גבע

יהודיה8878 אורבך מרדכי10.12.2007אורבך

יואש6879 אלדד26.11.2006ידידיה ידידיה

יעקב3780 שמעון26.12.2007דיק דיק

לאון4618 אהרן21.10.1996אברהמזון אברהמזון
פרידרי

אידל6375 אהרן3.3.1960אברהמסון אברהמזון
פרידרי

דוד3164 שושנה3.5.1993חלילי הררי

טובה3531 שושנה28.6.2007חלילי הררי

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

דורית0614 נתיב שלמה8.12.2007נתיב

אסתירה2.12.2007אנצי יעקב5436 אנצי

נתנאל8255 הפרז
יהודה

הרפז יצחק7.12.2007

שרה5523 אברהם21.11.2007בגון בגון

יוסף0017 שיבר
מרקוס

חי16.1.1962 צבר

שרלוטה0367 חי30.1.1980שיבר צבר

ליאה9015 חי24.5.2005צבר צבר

רבקה8646 דוד7.12.2007ביטון בר–און

נסים5235 מתנה14.9.2007לחמני לחמני

מרטה6765 שביט
באטריס

שביט יעקב3.1.2008

אירית1765 מנור פרדי7.1.2008מנור

הרשקוביץ6195
מינדלה

יעקב11.1.2008 הרשקוביץ

בנימין14.4.2004לוי שרה3132 לוי

יעקב24.8.2007אנגלמן יהודית6006 אנגלמן

דגמי נחום12.12.2007דגמי יוסף4661

מיכאל8700 כוכבה–אלגה9.8.2005לובטון עזרן

פני5936 לוסי אליאנה31.8.2003וויל קרול

אפרים1036 רחל1.1.2008קרייזל קרייזל

סלם6940 ישעיהו29.1.2007כלאף כלאף

ישעיהו24.9.2007כלאף נעמה6957 כלאף

קוקיס22.8.2007קוקיס מיכאל3574 יבגניה

מנחם9174 ענבל14.2.2004שקאלו שקאלו

מחלב נג'י25.9.1991מחלב יוסף2812

פייגה2618 גיל11.12.2007ירמק שמחה ירמק

עציונה11.9.2002עמשלם שמעון3984 ניסים

שולמית7914 עציונה4.5.2007עמשלם ניסים

לאון0787 וקטוריה7.1.2008לוי דפס

שלומית3344 גיל21.8.2007אזרחי אזרחי

ויטוריו0611 דינה14.1.2008חלפון חלפון

אליהו3678 אבלין9.1.2008גלמודי גלמודי

בוריס7787 קלי27.11.2007חודסין שפירא

שרה16.3.1998קוזי יעקב6919 קוזי

יהודית1359 יעל30.12.2007זרחי קלינגר

ברטה9900 יעקב12.10.1999מזרחי מזרחי
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

חסן חנה5.10.2007סממה שלמה6175

שולמית7562 שמגר פנחס11.3.2001שמגר

אברהם1770 שמגר פנחס27.10.2007שמגר

מאיר2916 יוסף19.6.2007מזרחי מזרחי

אסתר6927 משה26.12.2007בלבוס בלבוס

אייל4.8.2006חתוכה כרמלה0800 חתוקה

אידה1484 יצחק18.3.2007כהן כהן

שאול3326 יצחק11.7.2007כהן כהן

זלדה1521 דינר נועה22.7.1995גוטמן

פירשטנברג8476
סלומאה

גיתי10.11.2007 רוטנברג

אדלה8.7.1998מנדל אסתר3527 ורשבסקי

לאה2862 אדלה2.1.2008מנדל ורשבסקי

ברנרד7728 סילביה24.11.1994זלצר זלצר

יוסף7947 עמית14.1.2008לונדנר לונדנר

יוסף6378 רוזה11.12.2007סעדיה סעדיה

חנה7157 חדוה1.1.2008פורשט רוגובין

הלינה4758 וולודז'מי8.1.2008מלבסקה מלבסקי
ויק

בדנא8091 יפה יוסף11.8.2007הקר הקר

ציון3557 בן ארי'ה–צבי24.2.1992רוטנר רוטנר

סיגל9587 ברוש אייל24.11.2007שור–ברוש

מרים1590 אורה16.12.2007שטרנפלד בנציוני

ציבה0824 גולדברג–מיכאלוב27.9.2007רוזנמן
יונה

מוריס7535 פרחיה18.6.2007שהרבני שהרבני

יוסף1927 חלפון ימימה11.12.2007חלפון

חנה4735 מנחם15.1.2008זילבר זילבר

יהודה27.12.2007הולר רבקה9063 הולר

גוליט0711 יחזקאל29.11.2007שפני שפני

ארמונס3462 אבי3.7.2006זנו קלוד גל

חביבה1527 ג'ולייט13.1.2008כהן גואטה

אליעזר1673 אורה29.12.2007עוזרי עוזרי

יקיר2584 חי28.9.2006חי אזואלוס
אהובה

בליכפלד5434
אידה (יהודית)

חנה10.11.2007 ישראלי

ולירי9376 קרנץ אידה11.1.2008קרנץ

שרה8522 דניאל16.11.2007גורלניק גורלניק

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

סעדיה פרץ ריקי28.1.2008סעדיה אברהם4743
אלמוג

שרה9696 דוד12.11.2007קריכלי קריכלי

יונה9144 יגאל17.1.2008שקלובין שקלובין

אהרן9365 שביט14.1.2008בן–עמי בן–עמי
עופרה

פלה7005 אברהם22.12.2006אבוביץ גרפינקל

אברהם2137 רות25.11.2007אברביה אברביה

(7 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר א'

הראשי                                                    רפאל כהן, המזכיר

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

פנינה2177 דוד13.1.2008צדיק צדיק

חיים0976 עודד3.4.2006אבן אבן

ארי מדלנה16.1.2008לוי שרה6935 בן
מלכה

אברהם6676 דניאל
גרשון

אבנר3.1.2008 דניאל

רחמה1520 אלחדד מיכאל24.11.2006אלחדד

יצחק1512 אלחדד מיכאל11.12.1991אלחדד

סוריקה10.12.2007לייב מאיר6636 לייב

מרכוס8747 טנצר אסתר6.11.2004טנצר

סוזן6331 פטריסיה25.8.2007כהן כהן
אהובה

פוריצקי6714
אלכסנדר

קלרה15.1.2007 פוריצקי

רפאל4039 יקוט7.1.2008עמר עמר

מימון יוכבד29.12.2000סרוסי גורגט5319

שמואל5809 צפורה6.8.1976מושנברג גולדנברג

אלעזר7904 עלי דבורה9.12.2007בן עלי בן

סוניה2349 רחל29.4.1997קמינאר אוסרוסקי

בלנקה7173 בנימין18.11.2007אילן אילן

שמעון2691 אסתר9.2.1994מיקולצקי רוזנטל

ישראל8870 חנה4.1.2008קוזה קוזה
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

סמרבו7286 נחום2.12.2007סמירין סמירין

ז'קלין18.12.2007אדרי מומי9550 אדרי

אמיר9196 פרידה13.12.2007אמירוב אמירוב

חיים5158 לסן תמרה15.1.2008בן לסן בן

אושרוביץ5348
לאוניד

אוה29.12.2007 אושרוביץ

מנדל8283 מישל19.12.2007כהן כהן

יעקב1468 מלי2.6.2007מזרחי מזרחי

דניאל4000 יעקב17.12.2007סרציוק סרציוק

יחיאל4518 ברנד נינט6.12.2007ברנד

ציון0539 לאה24.12.2007בצלאל מזרחי

משה0513 לאה11.12.1964בצלאל מזרחי

מזל1223 יפה11.1.2008אמיתי פאני אוחנה

אבנר0198 רוזה3.1.2008אסולין אסולין

צביה17.5.2005ברגמן שושנה0646 מירומוביץ

יהודה0712 הופשטטר
אריה

לאה28.1.2004 ליכטרמן

יפה14.12.2007מואס מאיר5095 מואס

סוניה2123 ראובן2.2.2001גוטפריד גוטפריד

זנו ז'ק24.2.2006זנו דוד5816

עוז שרלוטה6108 דע עוז רם16.12.2007דע

ברוך6057 אליהו15.12.2007רחמין מרום

יוסף0493 מסעודה3.5.1990דהן דהן

עותניאל1.8.2007בארי יעקב2849 בארי

גוטמן2115 ראובן28.10.2007גוטפריד גוטפריד

שדרה8788 יחיא6.12.2007מנצור מנצור

צביה6111 עוזר6.11.2007שמואלי שמואלי

שאול4300 נדלסון מרילנה19.12.1991קמישב

רחל16.2.1973ששון אסתר3008 מנור

יפה7301 זהבה23.10.2007גלעדי כהן

אברהם5359 פרל שרה16.11.2007חיימזון

סוזן9327 יוסף26.10.2007עובדיה עובדיה

יעקב0487 הנדי יוסף2.4.2002הינדי

עזיזה3704 רחל12.12.2007אבו בנציק

שרה19.11.2007באואר שמעיה3078 באואר

דלית29.11.2007הדר מזל3245 אזולאי
עליזה

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך
המבקש/תפטירה שם

אליעזר2665 יצחק2.4.2006גוטפרינד גוטפרינד
זאב

שלום5974 שושן אשר18.12.2007בן שושן בן

ליזה3669 מלול אסתר19.12.2007מיכאל

גרי4284 מאיה19.9.2007פרייס פרייס

שמואל3054 ישראל19.11.2007לזר לזר

שרה25.1.2007סואץ עזרא אדגר9047 סואץ

שמואל4216 מלמד ברכה2.1.2008מלמד

ישראל9.10.2007לזר שרה4352 לזר

חנה9721 צפורה17.3.1991חייקין חייקין

צפורה13.11.1992חייקין יחזקאל9713 חייקין

לריסה2311 דן15.12.2007דובובסקי סלוצקי

רחל6110 אריה14.12.2007יהושוע יהושוע

זהבה5331 יוגב שלמה7.10.2002יוזלבסקי

הרמן0608 ישראל16.11.2007רוט רוט

שמעון0624 שכטר חיים14.10.2007שכטר

רפאל7.12.2007וקנין מסודי4664 וקנין

אליק5588 הדס27.8.2007מישייב מישייב

חוסקה9924 דורה27.11.2007ברוושטין ברוושטין

יוסף8384 אנטולי5.12.2007גברילוב גברילוב

טטיאנה17.12.2007גרשמן ארקדי6977 גרשמן

בלופשטיין0949
אלניה

חיה13.11.2007 ברקנשטדט

אופירה29.12.2007לוי אמה8852 סנני

חיים8418 לאה30.5.1993אדרעי אדרעי

עוז אלי5.12.2007אוס רחל5023

דוד13.5.1997אברהם סעידה5527 אברהם

אהובה19.12.2007מילר אסתר6541 ניר

רפאל16.4.2006וקנין ניסים4672 וקנין

ויקטור0410 פרץ יפה23.1.1999פרץ

רות25.11.2007גרוס מנחם1255 כץ

(14 בינואר 2008) התשס"ח בשבט ז'

הראשי היקינד, סגן המזכיר                יצחק

בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שלמה4652 רותם23.9.2007עושרי אושרי

רפאל3654 ארז צופית20.1.2008לוריא לוריא
הדר

הרשקוביץ2837
ולריקה

הראל חדוה1.1.2008

מרים9074 שמואל4.1.2008פמשטיין שחם

הררי לילי10.9.1964שמש רחל7989

יוסף4805 שמש חיה3.11.2007שמש

זליג9486 משה19.12.2007פורמן פורמן

נורי4813 ג'ינה5.12.1993כהן כהן

כוכביה4.12.2007מוקמאל יחזקאל0839 מקמל

עודד9750 רות16.12.2007מורשטין מורשטין

אולגה1924 דוד13.8.2007ברנסון ברנסון

יוסף4637 לידיה8.1.2007מיכאלי מיכאלי

משה6017 כהן שרה3.3.1999אוידה

לואיזה6025 כהן שרה7.1.2007אוידה

איצקוביץ1811
אברהם

שרה16.10.2001 איצקוביץ

ניצה2583 טלי8.10.2007לב אבידן

יחזקאל2898 ליטוין
שמואל

מנדל איל2.4.1996
ציפורה

רבקה2906 מנדל איל25.11.2007ליטוין
ציפורה

לייבו1098 מרי–הילה12.10.2007רושו סומר

יפה3370 דוד9.12.2007נסיר נסיר

דב7227 פטרובר יהודית22.10.2007פטרובר

אדמה9360 טקלה23.12.2007אלאמיהו אלמיהו
טוביה

טרזה6815 ג'יזל11.11.2007פיפרנו בלומנפלד

ורד3637 נחום12.11.2007בלומנשטין בלומנשטין

כוכבה5.1.2008באטה יוסף6054 באטה

אלברט4186 רחל7.12.2007ברדה ברדה

ויבתו9300 טרפה טגבו21.12.2007טרפה

אמירה11.1.2008גניש רפאל7881 גניש

יהודה8744 יריב14.11.2007יוניוב יוניוב

מרטה3638 אלחנן28.2.1995אנגלנדר אנגלנדר

מאיר5.1.2008מאמאן זקלין5572 ממן

לוין דינה28.12.2007איזמן יהודה4076

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

הרצל3584 יעקב7.1.2008משה משה

משה4.5.2003אחרפי מימון4842 ארפי

משה31.10.2007אחרפי סעידה4867 ארפי

דוד12.1.2007אלטמן דבורה3504 אלטמן
טומס

דינה20.12.2007זיזוב סימון3983 זיזוב

וורקנש3.1.2001אלמה תצפה2772 אליין

אילן8504 נורה22.11.1963אדאדי אדאדי

אדלה23.12.2007נגה דני5599 נגה

שליפר6394 הוכשטיין
פני

זאב31.1.2008 הוכשטין

קלרה5643 ידין מרים2.1.2008נוימן

(4 בפברואר 2008) התשס"ח בשבט כ"ח

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                   יהושע

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מורדכוביץ3070
אהרון

מורדוכוביץ24.7.2001
מרגריטה

סעדה2581 אזרק אורה30.10.2007סולימן

קלרה0994 נתן10.1.2008שפיגל ויינר

אברמוביץ2080
זנטה

דב17.4.2007 אברמוביץ

אברהם8225 מרק אנה5.12.2006מרק

צפורה4539 שמחוני בנימין11.11.2007שמחוני

חנניה9382 דוד24.12.2007נחמיאס נחמיאס

שלומית14.2.2002חרף רחל1522 כהן

רחל4742 אשר20.10.2007ראבד דוד ראבד

קלרה4233 בלומר אילזה20.10.2007זלצמן

זאב2277 עדנה31.12.2007פרסטמן פרסטמן

משה5873 יעקב2.1.2008שטרנברג שטרנברג

יפים2780 יוסף10.1.2008מיטניק מיטניק

שלום3059 כרמלה5.8.2002דוד דוד

אביטבול1029
ריימונד

גולן אמיל11.12.2007
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דוד6791 יעקב22.12.1999יוסלזון יוסלזון
אריה

אידה6809 יעקב17.11.2007יוסלזון יוסלזון
אריה

פורטוני4897 יעקב30.3.2005סלר סלר

פייביש3067 יעקב24.11.2007סלר סלר

צנטר בן ציון5.6.2007צנטר אסתר0665

איזיק0951 צנטר בן ציון8.4.1989צנטר

שרה0969 צנטר בן ציון15.9.1992צנטר

אליקום9433 לרנר
יצחק

רחל25.12.2007 לרנר

יצחק26.12.1995טולדו זמבול8020 טולדו

טוב8012 סימן יצחק15.12.2007טולדו טולדו

(5 בפברואר 2008) התשס"ח בשבט כ"ט

הראשי                                  משה הלוי, המזכיר

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אידלסברג9085
צבי

דבורה20.11.2007 אידלסברג
מרים

הראל4504 תמר9.5.2001אברהם חנה אברהם

אברהם2119 אבישי9.6.2004כתבי כתבי

יאיר0564 חקשורי גלוריה11.12.2007חקשורי

שמשון3648 איזן
ארנסט

מיכאל9.8.2007 גרוס

מולקי1425 שיאון אברהם22.12.2006שיאן

אפלטון1417 שיאון אברהם27.9.1990שיאן

יצחק8616 שלמה18.1.1996שוורץ שוורץ

רבקה8624 שלמה23.12.2007שוורץ שוורץ

יהודית3762 אסתר11.10.2007סקסל חיה רוט

איינהורן7059
מנדל

סופיה16.3.2002 איינהורן

משה3771 אליעזר22.2.2004ביזונר ביז'ונר

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קלרה2393 צפורה8.1.2008ניסינגר לביא

משה2385 צפורה28.12.1997ניסינגר לביא

שיטרית7115 בן
אלגריה

רחל18.8.2007 אבוטבול

תמים9951 כהן
רחמן

מזל1.4.2007 עובדיה

ולרשטיין0297
דורה

פירה5.1.2008 שפירו

רבקה3923 יעקב13.12.2007שחר שחר

שרה2579 בראון
(דבורה)

יצחק9.1.2008 זאב בראון

אהרן8401 שלמה2.11.2007כהן כהן

גיורא8861 אילה11.1.2008בר בר

שטרנפלד6857
בינה

רדנה30.11.2007 יורמן

(3 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ז

הראשי                             חנוך גרנביץ, המזכיר

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יעקב4016 ישעיהו20.11.2006כהן כהן

לזיז5140 יוסף חסיבה11.9.2007מור יוסף מור

אלבז יניב שלום26.11.2007אלבז הלנה4249

חי1.6.2005מלכא יוסף1313 מאיר מלכא

ארמונד21.1.2008דואב זולי6378 דואב

דינה4024 ישעיהו24.10.2003כהן כהן

אסרף מרים16.7.1999פורטל חסיבה6242

פרחי מורן1.2.2008פרחי אורי7170

טלי8396 יערה7.11.2007חי חי

אליהו6015 פיבי29.11.2007כהן כהן

אסתר4820 ממן דוד12.1.2008ממן

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב

הראשי                                שלמה דידי, המזכיר
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באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אפרמשוילי9819
אפרים

ריבה17.9.2007 אפרמשוילי

שמואל13.1.2007הגרי יוסף7340 הגרי

אתי5961 סוזי7.12.2007בוטראשוילי מיכאלי

שושנה2987 רגינה31.12.2007שניידר קורולינסקי

דיין אסתר10.1.2008דיין שלמה4098

רחמה1338 דידי12.8.1994גוזלן מסעודי חמו

אבנר8735 גבריאל26.12.2007צרויה צרויה

אדל5472 גלית2.8.2007אגטוב קון

יפים6792 ליודמילה15.10.2005בויאזניי ביידר

ליזה6826 ליודמילה8.3.2002בויאזניי ביידר

חסיבה7656 סימון30.11.2007בוחבוט בוחבוט

שלום3046 דידי28.12.1989גוזלן מסעודי חמו

דינה1625 דסלן7.12.2007שתי שתי

גרש5423 בריה7.7.1996שפשוביץ שפשוביץ

בוניה5431 בריה15.8.2007שפשוביץ שפשוביץ

מיכאיל6858 ילנה13.9.2006בורזונוב בורזונוב

ניסים3.1.2008מזור סוזן5720 מזור

לזר9851 אסור רוזה23.12.2007אסור

גרבוב סופיה21.3.2007דשבסקי יבגניה8421

גרבוב סופיה2.3.2002גרבוב בוריס8389

(31 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ד

הראשי                                              ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מנחם1193 רונית4.1.2007כהן כהן

משה2813 דיין מיכאל30.6.2002בן דיין בן
אברהם

פני3349 משה26.12.2007אדלשטיין אדלשטיין

אמנוןסופר יוסף1507 סופר

עליזה14.12.2007דהן דוד7043 דהן

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שושנה3102 אמנון15.10.2004סופר סופר

יורה8.5.1988קוטלר מייטה2995 קוטלר

רובינשטיין22.11.2007אהרן פנחס5107
גרצאילה

מוריס4733 רינה13.6.2006אביטבול אביטבול

קוקב2712 יוסף7.12.2007אליאסי אליאסי

סרי19.1.2008מיכאל גיטלה0930 מיכאל

באסיל שושנה28.8.2007באסיל שמעון8495

רחל5115 רובינשטיין26.4.2007אהרן
גרצאילה

דינה3844 לופו יפעת9.3.1996שדה

יחזקאל9116 ירדנה4.10.2007ביטון שמעון
עדינה

אנטה7.12.2007ויזמן זוהרה2723 ויצמן

אליזה5924 חליס תקוה16.4.1929אליה

(4 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ח

הראשי פרץ, המזכיר                                            אברהם

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מאיזנברג4934
בוריס

מאיזנברגכ"ו חשוון ס"ח
אירינה

דוד6411 מריםי"ג אד"ב ס"השושן פרנקו

איילה0304 אביטלכ"ב טבת ס"חפרדה פרדה

ביזדרובסקיכ"א טבת ס"חדוד רות0667
מיטל

שושנה2144 ס"חעמיר שבט עמיר ציוןד'

גק4948 דנינו נגילהט"ו טבת ס"חדנינו

יוסף8925 אהרון15.6.1979עזריה עזריה
אנדרי

לזרכ"ט טבת ס"חרוזנר אהרון2414 רוזנר

יצחק3867 חיהכ"ט טבת ס"חבואהרון בואהרון

זואוי זקליןכ"ז תשרי ס"הזואוי אלישע9408

יפתט"ו שבט ס"אשרעבי אהובה4554 שרעבי

יעקב9405 שטרום עדינהי"ב תשרי ס"ושטרום

(4 בפברואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ח

הראשי דהאן, המזכיר                                                יצחק
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באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרגרית3598 יהושוע12.12.2007בללו בללו
סובר

אביתר–3590
מהון מרדכי

מלכה מהון12.7.2007

(20 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ג

הראשי מוראד, המזכיר                                                צבי

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1007/08 פש"ר תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,51-325569-5 ח"פ בע"מ, קייק'ס גל חברת פירוק ובעניין

דוידוביץ, יוסי עו"ד ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה והמבקשת:
.67443 אביב תל ,159 אלון יגאל מרח'

לבית בקשה הוגשה ,2.1.2008 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

.8.30 בשעה ,18.3.2008

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
.9.3.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד דוידוביץ,       יוסי

כוח המבקשת  בא

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1026/08 פש"ר תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, (1997) הנדסיות עבודות גולן ד.ג. פירוק ובעניין
גוויזין, מיכה ובעל המניות מנהלה באמצעות ,51-255941-0

כהן אלי מרח' ,309418291 ת"ז שמיל, יורז'נזון והמבקש:
.29023 ים קרית ,26/23

לבית בקשה הוגשה ,9.1.2008 כי ביום הודעה, נמסרת בזה
הנזכרת החברה את לפרק בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

.8.30 בשעה ,17.3.2008 ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
.10.3.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

המבקש יורז'נזון, שמיל  

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1048/08 פש"ר תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ואחזקת נקיון  שמירה  אתגרים אן אס. פירוק חברת ובעניין 
,51-315650-5 ח"פ זמני), (בפירוק בע"מ מבנים

עו"ד ב"כ  ע"י  ,033630484 ת"ז אמזלג, חגית והמבקשת:
טל' ,61091 אביב תל ,9131 ת"ד ,10/5 יגור מרח' כהן,  שחר

.03-7397366 פקס' ,03-7397367

לבית בקשה הוגשה ,17.1.2008 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

.8.30 בשעה ,31.3.2008

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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

.20.3.2008 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד        שחר כהן,

המבקשת כוח בא

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1049/08 פש"ר תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, טכנוג'ין תני  - פרוספק חברת  פירוק  ובעניין
,51-317597-6

אמרנט, ואיתמר ,028827210 ת"ז אמרנט, ציון בן והמבקשים:
הלל ושות', מרח' פולמן-אבנרי ב"כ עו"ד ע"י ,035872027 ת"ז

.02-6229778 פקס' ,02-6229777 טל' ,94581 ירושלים ,23

לבית בקשה הוגשה ,17.1.2008 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

.8.30 בשעה ,25.3.2008

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
יאוחר משבעה ימים לא הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

הדיון. מועד לפני
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תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אבנרי,        יוסף

המבקשים כוח בא

בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1051/08 פש"ר תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, ומימון להשקעות נבות חברת פירוק  ובעניין
,42422 נתניה ,44 צבי בן משד' ,51-068906-0

לוינבוק ב. ב"כ  ע"י בע"מ, לישראל בנק לאומי והמבקש:
אביב  תל סונול), 52 (מגדל בגין מנחם מדרך עו"ד, משרד ושות',

03-6368889 פקס' ,03-6368888 טל' ,67137

לבית בקשה הוגשה ,20.1.2008 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

.8.30 בשעה ,24.3.2008

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין 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
לפני ימים  משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע 

הדיון. מועד

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ליבוביץ,        יאיר

כוח המבקש בא  

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

בע"מ (1999) לביטוח סוכנות זינוק
(51-276592-6 (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
ברח' גיבורי ישראל ,12.00 בשעה ,6.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
יונגר דין עורכי במשרד הכניסה, בקומת ,D כניסה אדר, בית ,7
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ושות', סורק כהן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד,                                                יצחק כהן,

בע"מ  אקולוגיות  תשתיות
(51-307408-8 (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

אצל המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,8.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,4 ברקוביץ רח' עורכי דין, ושות', שבלת
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, גריינר, אלעד

בע"מ  גינדי כהן  דוד
(51-056773-8 (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
דניאל רח' המפרק, במשרד ,12.00 בשעה ,9.4.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, חכים,                                                ברוך

בע"מ  ניאון לאור א"י  פלניאון
(51-002636-2 (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
רח' המפרק, במשרד ,12.00 בשעה ,10.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,3 פריש דניאל 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חכים,                                                ברוך

בע"מ (1964) פלניאון התקנות
(51-042548-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,14.00 בשעה ,10.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,3 פריש דניאל 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חכים,                                                ברוך

בע"מ (22) אמירים קורקס
(51-109526-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבן רח' המפרק, המשרד ,14.00 בשעה ,10.4.2008 תתכנס ביום
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המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,52 גבירול
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד,                                                רענן חמו,

בע"מ פרוייקטים (דרום) קויתי ניהול וקסמן-גוברין
(51-322130-9 (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
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,23.3.2008 תתכנס ביום
לשם הרצליה, ,27 בזל רח' מביניהם, במשרדי המפרק, המאוחר
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק וקסמן,                                                דן

בע"מ  ובניו (קונפקציה) שרייבר  כוכב - ד.
(51-070409-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,14.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם חולון, ,16 ההגנה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שרייבר,                                                אילן

בע"מ  ס.מ.י.ל.  נכסים
(51-200254-4 (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
אברמוביץ- במשרדי ,9.00 בשעה ,15.4.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח עו"ד, לשם הגשת משרד ושות', איזרדל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אברמוביץ, אבי

בע"מ (1992) אלקטרוניקה הפצת מ.מ.א.ש.
(51-169502-5 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,25.3.2008 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,9 העם אחד עו"ד אסלמן יורם, רח' במשרד ,12.00 בשעה זו,

התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

עו"ד רוזביץ, לרינה    
החברה כוח באת

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ח בשבט ט' ביום העבודה  בסיום  מולו  המוחזקים

(16 בינואר 2008):

חדשים בשקלים

ביום ט' בשבט סך כל המחזור א.
(16 בינואר 2008) התשס"ח

28,930,574,108

ביום ב' בשבט סך כל המחזור ב.
(9 בינואר 2008) התשס"ח

28,888,724,615

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

41,849,493

חוץ במטבע המוחזקים הנכסים ערך ד.
התשס"ח בשבט ביום ט' המחזור מול

(16.1.2008)

28,930,574,108

(17 בינואר 2008) התשס"ח בשבט י'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע    ממונה על

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ח בשבט ט"ז ביום העבודה בסיום מולו  המוחזקים

(23 בינואר 2008):

חדשים בשקלים

ט"ז בשבט ביום המחזור סך כל א.
(23 בינואר 2008) התשס"ח

28,781,251,780

ביום ט' בשבט סך כל המחזור ב.
(16 בינואר 2008) התשס"ח

28,930,574,108

במשך ( ― הירידה ( או ג. העליה
האחרון השבוע

-149,322,328

המוחזקים במטבע ערך הנכסים ד.
בשבט ט"ז המחזור ביום מול חוץ

(23.1.2008) התשס"ח

28,781,251,780

(24 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ז

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


