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שופטים לבחירת בהרכב הוועדה שינוי על הודעה
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק (4)6 לסעיף בהתאם
שופטים2, לבחירת הוועדה שהרכב מודיע אני התשמ"ד-11984,
בית לנשיאת משנה ריבלין, "אליעזר במקום כדלקמן: השתנה
המשפט בית שופט לוי, "אדמונד יבוא חבר" - העליון המשפט

חבר". - העליון

(1 באפריל 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ה
 (3—814 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

1808 ועמ' 3696. עמ' התשס"ז, 2 י"פ

לכהונה בפועל שופטת הארכת מינוי
לעבודה, התשכ"ט-1969 הדין חוק בית לפי

לעבודה,  הדין  בית  לחוק  7 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המסחר התעשיה שר עם ובהתייעצות התשכ"ט-11969,
מאריך אני לעבודה, הארצי הדין בית נשיא ובהסכמת והתעסוקה,
של שופטת ,054497292 ת"ז רוזנפלד2, רונית של  מינויה  את  בזה
כשופטת של בפועל לעבודה, בהסכמתה, לכהונה האזורי  בית הדין
(1 באפריל  ב' התשס"ח באדר כ"ה מיום לעבודה, הדין הארצי בית

בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008). יום כ"ז 2008) עד

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—1563 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.70 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.1367 עמ' התשס"ח, ;3410 עמ' התשס"ז, 2 י"פ

המשפטים שר לנציג מקום ממלא  מינוי
במועצה הארצית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–48א(א) 2(ב)(2) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
,24914459 ת"ז קמיניץ, ארז את ממנה אני והבניה, התשכ"ה-11965,

ולבניה. הארצית לתכנון במועצה של נציגי מקומו לממלא

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—7 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

דין בית מינוי
לישראל, התשי"ב-1952 חוק הכניסה לפי

לישראל, הכניסה לחוק 13יא סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ממנה את ירון שלמה, אני ולפי הצעת שר הפנים, התשי"ב-11952,
כדין שלא שוהים לביקורת משמורת על דין לבית ,025569393 ת"ז

פי החוק האמור. שעל

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—284 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.502 עמ' התשס"א, ;354 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

דין בית מינוי
לישראל, התשי"ב-1952 חוק הכניסה לפי

לישראל, הכניסה לחוק 13יא סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
של מינויה את מאריך אני הפנים, שר הצעת ולפי התשי"ב-11952,
משמורת לביקורת דין לבית ,59709592 ת"ז שאול-וייס2, בן שרה
בניסן ט"ז ביום החל האמור, החוק פי שעל כדין שלא שוהים על

(21 באפריל 2008). התשס"ח

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—284 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.502 עמ' התשס"א, ;354 עמ' התשי"ב, 1 ס"ח

.2762 עמ' התשס"ה, 2 י"פ

ערר ועדת ראש יושב מינוי
(תשלום פיצויים) פיצויים וקרן רכוש תקנות מס  לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה (נזק

וקרן רכוש מס לתקנות ו–(ד) 12(ב)(1) לפי תקנה בתוקף סמכותי
ונזק עקיף), התשל"ג-11973, מלחמה (נזק פיצויים (תשלום פיצויים)
ערר ועדת ראש ליושב ,057512055 ת"ז את אמיר שושני, ממנה אני

המרכז. באזור

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—206 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1 ק"ת

המייעצת הוועדה ראש יושבת מינוי  הארכת
ילדים חוקרי למינוי

ילדים), התשט"ו-1955 (הגנת הראיות דיני חוק לתיקון לפי

הראיות דיני לתיקון לחוק 3(ג)(1) לפי סעיף בתוקף סמכותי
את  מאריך אני החוק), - התשט"ו-11955 (להלן ילדים), (הגנת
ליושבת ,52885985 ת"ז מור-ויגוצקי2, השופטת גלית של מינויה
החוק, פי על ילדים חוקרי  למינוי המייעצת  הוועדה  ראש

(11 באפריל 2008). בניסן התשס"ח ביום ו' החל

שנה אחת. - תוקף המינוי

(25 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ח
 (3—401 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.30 עמ' התש"ס, ;96 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

.2582 עמ' התשס"ז, 2 י"פ

מקרקעין רשם של בסמכות הסמכה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

התשכ"ט- המקרקעין, לחוק 116(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
למפקח) (עוזר רכז ,027916360 ת"ז עמר, רחל את מסמיך אני ,11969
מקרקעין רשם של בסמכויות בנתניה, המקרקעין הסדר בלשכת

האמורה. הלשכה של הפעולה לאזור

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
 (3—295 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.259 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח
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הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפורצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
הביטחון על הממונה יחידת עובדי את מרשה אני (עדות)1,

שלהלן: הביטחון במערכת

53894226 ת"ז גולן, נעם

030096705 ת"ז וטרמן, גד

027957471 יעקב נוימן מירב, ת"ז

68634864 ת"ז נדלר, נח

26946244 יצחק קרוייצר, ת"ז

חשודים של פליליות עבירות לביצוע חשד לחקור
הנוהל הוועדה פי על כך החליטה אם להלן, בעבירות כמפורט

בראשה: העומד הפרקליטות נציג או המשותפת

עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד משרד הביטחון (1)
משרד של סמך יחידת ראש אגף, עובד  מדרג נמוך בדרג
המרכז עובד גרעיני (קמ"ג), הקריה למחקר עובד הביטחון,
אטומית, לאנרגיה הוועדה עובד (ממ"ג), גרעיני למחקר

תעשיות ביטחוניות; עובד או המכון הביולוגי, עובד

בפסקה (1) המנויים מהגופים אחד של ספק שעבר (2) עבירות
אותו גוף. עם בקשר לקשריו

זו: בהרשאה

התשס"ה (24 במאי 2005), באייר ט"ו מיום נוהל - "הנוהל"  
מזמן המעודכן בנוסחו לממשלה, המשפטי היועץ שקבע

לזמן;

הנוהל בראשות  פי על שמונתה ועדה - "ועדה משותפת"  
המדינה; פרקליטות נציג

תעשיה  בע"מ, הצבאית התעשיה - ביטחוניות" "תעשיות  
לחימה. אמצעי פיתוח רשות - רפא"ל בע"מ, אווירית

התש"ע בטבת י"ד ליום עד  זו הרשאה של  תוקפה
בתפקידו משמש ההרשאה מקבל עוד וכל (31 בדצמבר 2009)

האמור.

(25 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ח
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.439 א', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

מוסמכת רשות הסמכת
ביטחוני, התשס"ז-2007 יצוא על חוק הפיקוח לפי

ביטחוני,  יצוא על הפיקוח 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
פעולות  מתאם מסמיך את החוק), אני - התשס"ז-12007 (להלן
המתאם לרשות סגן המתאם) או (להלן - הממשלה בשטחים
האזרחית האחריות לשטחי העברה רישיון לעניין מוסמכת
מהמנויים  אחד  וכל  לחוק  20 בסעיף כמשמעותו הפלסטינית

בצדו: כמפורט מוסמכת לרשות להלן

__________
.298 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח

והקישור התיאום במינהלת הסביבה  להגנת מטה קצין (1)
1 עד  להעברת פרטים רישיונות לעניין - ליהודה ושומרון
דו–שימושי  (ציוד ביטחוני יצוא על הפיקוח לצו 26 בתוספת
הפלסטינית) האזרחית האחריות לשטחי המועבר מפוקח

הצו); - (להלן התשס"ח-22008 ,(3 (מס' שעה) (הוראת

ליהודה והקישור התיאום במינהלת לתקשורת מטה קצין (2)
 29 עד   27 פרטים להעברת רישיונות לעניין - ושומרון

לצו; בתוספת

התיאום במינהלת ותעסוקה מסחר לתעשיה מטה קצין (3)
המסחר התעשיה במשרד ושומרון ליהודה והקישור
30 עד 54  פרטים להעברת רישיונות לעניין - והתעסוקה

לצו. בתוספת

(10 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ה'
 (3—3791 (חמ

בוכריס פינחס  
הביטחון הכללי משרד המנהל __________

.694 עמ' התשס"ח, 2 ק"ת

יבוא בהיצף על תלונה בעניין בחקירה פתיחה הודעה על
סחר, התשנ"א-1991 חוק היטלי לפי

היטלי לחוק 24(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף כי מודיע בזה, אני
בחקירה  לפתוח החלטתי החוק), - (להלן התשנ"א-11991  סחר,
של  בהיצף יבוא על 99 בע"מ מתכת מודגל חברת תלונת בעניין
העממית מסין החירוץ בשיטת צנרת לחיבור ואבזרים מחברים

התלונה). - (להלן

,73.07.9920.2 המכס בפרט המסווגים טובין הוא החקירה נושא
התשס"ז- הטובין, על קניה ומס והפטורים המכס תעריך צו לפי

.22007

מעוניין צד רשאי לחוק, ו–27(א) 26(ד) לסעיפים בהתאם
הודעה  פרסום מיום 4 לחוק לבקש, בתוך 7 ימים בסעיף כהגדרתו
תגובתו את לידי הגיש וכן ומהחלטתי, מהתלונה העתק לקבל זו,
כאמור. העתקים לו שהומצאו מיום ימים 30 בתוך לתלונה, בכתב

בסעיף מיודע, כהגדרתו רשאי צד לחוק, 30(ג) לסעיף בהתאם
הוא כי ייקבע אשר מידע למעט החקירה, בחומר לעיין לחוק, 28(ג)

חסוי.

בחקירה, פתיחה על ומההחלטה מהתלונה גלוי עותק לקבלת
המען: לפי לח"מ לפנות ניתן אחר, בירור לכל או תגובה להגשת
ירושלים ,5 ישראל בנק רח' והתעסוקה, המסחר התעשיה משרד

.02-6662939 פקס' ;02-6662621/2 טל' ,91036

(24 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ז
 (3—383 (חמ

פסח ראובן  
היצף על היטל ממונה

משווה והיטל
__________

.662 עמ' התשס"ה, ,38 עמ' התשנ"א, 1 ס"ח

.57 עמ' התשס"ז, מק"ח, שיעורי 2 ק"ת
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לשנת יהודה אור עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 74,200,000ארנונה
12,800,000מפעל המים

חינוך 4,099,000עצמיות
רווחה 816,000עצמיות

אחר 15,342,000עצמיות
הכל עצמיות 107,257,000סך

החינוך ממשרד 12,206,000תקבולים
הרווחה ממשרד 19,164,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,647,000תקבולים
לאיזון כללי 10,715,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 322,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 44,054,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

151,311,000

בארנונה 10,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות 3,000,000כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 164,511,000סך

1,395,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 165,906,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 26,420,000שכר
41,853,000פעולות כלליות

10,000,000מפעל המים
הכל כלליות 78,273,000סך

חינוך עובדי 13,304,000שכר
חינוך 18,228,000פעולות
חינוך הכל 31,532,000סך

רווחה עובדי 7,099,000שכר
רווחה 20,688,000פעולות
רווחה הכל 27,787,000סך

וביוב מים מילוות     -פירעון
אחר מילוות 13,619,000פירעון

הכל פירעון מילוות 13,619,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 2,600,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 153,811,000וכיסוי

בארנונה 10,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 500,000הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 164,511,000סך

1,395,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 165,906,000סך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—360 (חמ

 
בר אריה

משרד הפנים של המנהל הכללי  

(מעודכן) אשדוד עיריית של רגיל תקציב תמצית
2007 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת (מעודכן)

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 511,423,000ארנונה
82,600,000מפעל המים

חינוך 29,059,000עצמיות
רווחה 2,223,000עצמיות

אחר 96,626,000עצמיות
הכל עצמיות 721,931,000סך

החינוך ממשרד 171,397,000תקבולים
הרווחה ממשרד 79,376,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,839,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים     -מענקים
ממשלה תקבולי הכל 254,612,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 976,543,000וכיסוי

בארנונה 62,120,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 1,038,663,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 1,038,663,000סך __________

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 127,632,000שכר
258,992,000פעולות כלליות

68,269,000מפעל המים
הכל כלליות 454,893,000סך

חינוך עובדי 210,092,000שכר
חינוך 97,539,000פעולות
חינוך הכל 307,631,000סך

רווחה עובדי 30,088,000שכר
רווחה 92,978,000פעולות
רווחה הכל 123,066,000סך

וביוב מים מילוות 5,850,000פירעון
אחר מילוות 18,600,000פירעון

הכל פירעון מילוות 24,450,000סך

מימון 2,420,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 64,083,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 976,543,000וכיסוי

בארנונה 62,120,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 1,038,663,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 1,038,663,000סך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—360 (חמ

 
בר אריה

משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת אשדוד עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 484,198,000ארנונה
33,600,000מפעל המים

חינוך 30,462,000עצמיות
רווחה 2,303,000עצמיות

אחר 76,519,000עצמיות
הכל עצמיות 627,082,000סך

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 170,950,000תקבולים
הרווחה ממשרד 74,138,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 11,068,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 360,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 256,516,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 883,598,000וכיסוי

בארנונה 57,810,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 941,408,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 941,408,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 133,466,000שכר
241,237,000פעולות כלליות

13,733,000מפעל המים
הכל כלליות 388,436,000סך

חינוך עובדי 166,901,000שכר
חינוך 163,956,000פעולות
חינוך הכל 330,857,000סך

רווחה עובדי 30,384,000שכר
רווחה 89,881,000פעולות
רווחה הכל 120,265,000סך

וביוב מים מילוות 7,820,000פירעון
אחר מילוות 27,000,000פירעון

הכל פירעון מילוות 34,820,000סך

מימון 2,620,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 5,600,000הוצאות ח"פ

1,000,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 883,598,000וכיסוי

בארנונה 57,810,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

1,000,000הוצאות בגין בחירות
מותנה בלא הוצאות הכל 941,408,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 941,408,000סך

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
 (3—360 (חמ

 
בר אריה

משרד הפנים של המנהל הכללי  

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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(מעודכן) עיריית אשקלון רגיל של תקציב תמצית
2007 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת (מעודכן)

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 202,185,000ארנונה
41,617,000מפעל המים

חינוך 16,426,000עצמיות
רווחה 2,537,000עצמיות

אחר 57,210,000עצמיות
הכל עצמיות 319,975,000סך

החינוך ממשרד 42,440,000תקבולים
הרווחה ממשרד 47,111,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,477,000תקבולים
לאיזון כללי 7,098,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 2,948,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 103,074,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 2,563,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

425,612,000

בארנונה 30,766,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 456,378,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 456,378,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 102,280,000שכר
111,596,000פעולות כלליות

33,000,000מפעל המים
הכל כלליות 246,876,000סך

חינוך עובדי 45,179,000שכר
חינוך 46,237,000פעולות
חינוך הכל 91,416,000סך

רווחה עובדי 12,866,000שכר
רווחה 59,073,000פעולות
רווחה הכל 71,939,000סך

וביוב מים מילוות 3,394,000פירעון
אחר מילוות 9,797,000פירעון

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

הכל פירעון מילוות 13,191,000סך

מימון 910,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,280,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 425,612,000וכיסוי

בארנונה 30,766,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 456,378,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 456,378,000סך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

(מעודכן) חולון עיריית של רגיל תקציב תמצית
2008 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 376,105,000ארנונה
19,410,400מפעל המים

חינוך 28,007,100עצמיות
רווחה 2,090,500עצמיות

אחר 87,396,300עצמיות
הכל עצמיות 513,009,300סך

החינוך ממשרד 132,231,900תקבולים
הרווחה ממשרד 62,803,100תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,712,600תקבולים
לאיזון כללי      -מענק

הפנים ממשרד אחרים 20,400,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 219,147,600סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 2,255,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

734,411,900

בארנונה 72,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 806,411,900סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 806,411,900סך

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

.1523 עמ' התשל"א, __________2  י"פ
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 154,850,300שכר
235,260,600פעולות כלליות

1,951,800מפעל המים
הכל כלליות 392,062,700סך

חינוך עובדי 91,174,300שכר
חינוך 124,007,300פעולות
חינוך הכל 215,181,600סך

רווחה עובדי 17,287,400שכר
רווחה 77,264,200פעולות
רווחה הכל 94,551,600סך

וביוב מים מילוות 6,724,800פירעון
אחר מילוות 21,486,200פירעון

הכל פירעון מילוות 28,211,000סך

מימון 3,205,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 100,000הוצאות ח"פ

1,100,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 734,411,900וכיסוי

בארנונה 72,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 806,411,900סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 806,411,900סך

(17 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר י'
 (3—360 (חמ

 
בר אריה

משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת ערד עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2007 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 36,680,000ארנונה
10,400,000מפעל המים

חינוך 1,600,000עצמיות
רווחה 369,000עצמיות

אחר 7,732,000עצמיות
הכל עצמיות 56,781,000סך

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 8,832,000תקבולים
הרווחה ממשרד 11,066,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,530,000תקבולים
לאיזון כללי 24,205,000מענק

מיוחד 4,850,000מענק
מיוחדים 1,760,000מענקים

ממשלה תקבולי הכל 52,243,000סך

אחרים 4,180,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 113,204,000וכיסוי

בארנונה 6,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 4,000,000הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 123,404,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 123,404,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 34,496,000שכר
25,007,000פעולות כלליות

9,000,000מפעל המים
הכל כלליות 68,503,000סך

עובדי שכר (כולל חינוך עובדי שכר
החינוך) מינהל

8,433,000

חינוך 9,373,000פעולות
חינוך הכל 17,806,000סך

רווחה עובדי 3,820,000שכר
רווחה 12,791,000פעולות
רווחה הכל 16,611,000סך

וביוב מים מילוות 1,100,000פירעון
אחר מילוות 8,400,000פירעון

הכל פירעון מילוות 9,500,000סך

מימון 935,000הוצאות

חד–פעמיות והעברות 151,000-הוצאות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 113,204,000וכיסוי

בארנונה 6,200,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 4,000,000הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 123,404,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 123,404,000סך

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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לשנת השרון רמת עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 153,654,000ארנונה
27,250,000מפעל המים

חינוך 6,065,000עצמיות
רווחה 790,000עצמיות

אחר 39,814,000עצמיות
הכל עצמיות 227,573,000סך

החינוך ממשרד 33,576,000תקבולים
הרווחה ממשרד 12,739,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,756,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 1,005,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 276,649,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

276,649,000

בארנונה 14,400,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 291,049,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 291,049,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 57,516,000שכר
84,477,000פעולות כלליות

21,945,000מפעל המים
הכל כלליות 163,938,000סך

חינוך עובדי 44,514,000שכר
חינוך 31,748,000פעולות
חינוך הכל 76,262,000סך

רווחה עובדי 4,785,000שכר
רווחה 19,070,000פעולות
רווחה הכל 23,855,000סך

וביוב מים מילוות 1,662,000פירעון
אחר מילוות 10,132,000פירעון

הכל פירעון מילוות 11,794,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 700,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

100,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 276,649,000וכיסוי

בארנונה 14,400,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 291,049,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 291,049,000סך

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ב
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת אביב תל של עיריית רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 2,238,000,000ארנונה
199,000,000מפעל המים

חינוך 59,605,000עצמיות
רווחה 7,320,000עצמיות

אחר 600,075,000עצמיות
הכל עצמיות 3,104,000,000סך

החינוך ממשרד 217,890,000תקבולים
הרווחה ממשרד 169,885,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 11,175,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 21,050,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 420,000,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 52,000,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 3,576,000,000וכיסוי

בארנונה 124,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 3,700,000,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 3,700,000,000סך

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ



2857 16.4.2008 התשס"ח, בניסן י"א ,5797 הפרסומים ילקוט

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 1,134,016,000שכר
1,044,300,000פעולות כלליות

124,800,000מפעל המים
הכל כלליות 2,303,116,000סך

חינוך עובדי 249,784,000שכר
חינוך 297,240,000פעולות
חינוך הכל 547,024,000סך

רווחה עובדי 61,200,000שכר
רווחה 227,750,000פעולות
רווחה הכל 288,950,000סך

וביוב מים מילוות 12,955,000פירעון
אחר מילוות 297,045,000פירעון

הכל פירעון מילוות 310,000,000סך

מימון 93,000,000הוצאות

3,910,000הוצאות בגין בחירות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 3,546,000,000וכיסוי

בארנונה 124,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 30,000,000הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 3,700,000,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 3,700,000,000סך

(2 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ה
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת לציון עיריית ראשון רגיל של תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 588,250,000ארנונה
    -מפעל המים

חינוך 31,102,000עצמיות
רווחה 4,144,000עצמיות

אחר 89,635,000עצמיות
הכל עצמיות 713,131,000סך

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 192,096,000תקבולים
הרווחה ממשרד 68,480,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 2,154,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 3,600,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 266,330,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 979,461,000וכיסוי

בארנונה 57,750,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
43,902,000העברה מקרן פיתוח

מותנה בלא הכנסות הכל 1,081,113,000סך
    -הכנסה מותנה

מותנה כולל הכנסות הכל 1,081,113,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 256,342,000שכר
גמלאים 74,500,000שכר

212,945,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

הכל כלליות 543,787,000סך

חינוך עובדי 222,112,000שכר
חינוך 97,407,000פעולות
חינוך הכל 319,519,000סך

רווחה עובדי 39,171,000שכר
רווחה 89,346,000פעולות
רווחה הכל 128,517,000סך

וביוב מים מילוות     -פירעון
אחר מילוות 28,500,000פירעון

הכל פירעון מילוות 28,500,000סך

מימון 2,100,000הוצאות

940,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 1,023,363,000וכיסוי

בארנונה 57,750,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 1,081,113,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 1,081,113,000סך

(27 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח כ"א
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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לשנת ציונה נס עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 80,881,000ארנונה
20,500,000מפעל המים

חינוך 16,726,000עצמיות
רווחה 596,000עצמיות

אחר 14,225,000עצמיות
הכל עצמיות 132,928,000סך

החינוך ממשרד 27,369,000תקבולים
הרווחה ממשרד 10,176,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 581,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 11,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 38,137,000סך

אחרים 2,961,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

174,026,000

בארנונה 7,700,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 181,726,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 181,726,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 30,323,000שכר
49,042,000פעולות כלליות

10,033,000מפעל המים
הכל כלליות 89,398,000סך

חינוך עובדי 41,578,000שכר
חינוך 20,736,000פעולות
חינוך הכל 62,314,000סך

רווחה עובדי 5,068,000שכר
רווחה 12,332,000פעולות
רווחה הכל 17,400,000סך

וביוב מים מילוות 1,705,000פירעון
אחר מילוות 3,074,000פירעון

הכל פירעון מילוות 4,779,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

מימון 135,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 174,026,000וכיסוי

בארנונה 7,700,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 181,726,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 181,726,000סך

(18 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ב
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת חולון עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 376,105,000ארנונה
19,410,000מפעל המים

חינוך 25,691,000עצמיות
רווחה 2,091,000עצמיות

אחר 88,946,000עצמיות
הכל עצמיות 512,243,000סך

החינוך ממשרד 122,580,000תקבולים
הרווחה ממשרד 62,803,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,519,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 20,400,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 209,302,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 2,255,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 723,800,000וכיסוי

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

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 800,800,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 800,800,000סך

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 154,730,000שכר
235,786,000פעולות כלליות

1,952,000מפעל המים
הכל כלליות 392,468,000סך

חינוך עובדי 89,582,000שכר
חינוך 114,599,000פעולות
חינוך הכל 204,181,000סך

רווחה עובדי 17,288,000שכר
רווחה 77,247,000פעולות
רווחה הכל 94,535,000סך

וביוב מים מילוות 6,725,000פירעון
אחר מילוות 21,486,000פירעון

הכל פירעון מילוות 28,211,000סך

מימון 3,205,000הוצאות

1,100,000הוצאות בגין בחירות

שנים קודמות ובגין 100,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 723,800,000וכיסוי

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

מותנה בלא הוצאות הכל 800,800,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 800,800,000סך

(24 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ח
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן רש/779  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1710 עמ' התשנ"ט, ,4724
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן השרון רמת ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה

על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

חלקותגוש השטח במ"רחלקי

63411496

1914,538

203,961

63422590

654713729,005

קברות. בית הייעוד:

לתכנון המקומית הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל השרון, רמת ובניה,

הרגילות.

(26 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ט
(3-2 (חמ

רוכברגר יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון רמת ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מוסרת הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה), - (להלן ירושלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
הקרקע את להפקיע מכוונתה בה חוזרת היא כי הודעה
לפי סעיפים הודעה פורסמה אליה שביחס המתוארת בתוספת,
,1485 עמ' התשל"א, ,1713 הפרסומים  בילקוט לפקודה ו–7  5

.1003 מס' מאושרת עיר בניין תכנית לעניין

תוספת

 38 חלקה ,30094 גוש שאול, גבעת שכונת ירושלים,
ציבורי,  לבניין לשטח המיועד כ–126 מ"ר של בשטח בשלמות,

בתשריט. בקו חום כהה בצבע חום מתוחם כמסומן

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

(18 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"א
(3-3 (חמ

לופוליאנסקי אורי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
לפקודת   14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת
מכוונתה להפקיע בה חוזרת היא כי הודעה - הוועדה), (להלן
הודעה פורסמה אליה בתוספת, שביחס המתוארת הקרקע את
התשנ"ה, הפרסומים 4306, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי

.3367 עמ' רצ/22/1, מס' תכנית לעניין

תוספת

330 עד 333. ח"ח ,4242 גוש

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

(17 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר י'
(3-3 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
תממ מס' מיתאר  לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 132 (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2134 עמ' התשל"ט, ,2563 הפרסומים
לסעיף בהתאם - הוועדה), (להלן ולבניה אונו לתכנון המקומית
 - (להלן  21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,1702 עמ' התשס"ח, ,5771

ברשומות. הודעה זו פרסום מיום קרית אונו עיריית

תוספת

- 6492 קרית אונו, גוש

חלקה
רשום שטח

במ"ר
ההפקעה שטח

ייעודבמ"ר

דרך3086055

דרך3186158

דרך3285960

דרך3385962

דרך3485866

דרך3585770

חלקה
רשום שטח

במ"ר
ההפקעה שטח

ייעודבמ"ר

שצ"פ237

דרך3685574

שצ"פ101

דרך3785480

דרך38856564

,13 סוקולוב רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
קבלת קהל. בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל קרית אונו,

(27 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר כ'
(3-4 (חמ

דוד בריל
המקומית הוועדה ראש יושב

אונו ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
תממ מס' מיתאר  לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 195 (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,955 עמ' התשמ"ח, ,3531 הפרסומים
לסעיף בהתאם - הוועדה), (להלן ולבניה אונו לתכנון המקומית

 - (להלן  21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,1702 עמ' התשס"ח, ,5771

ברשומות. הודעה זו פרסום מיום קרית אונו עיריית

תוספת

1,184 מ"ר,  רשום: שטח ,73 חלקה ,6495 - גוש קרית אונו
דרך. ייעוד: מ"ר; 17 הפקעה: שטח

,13 סוקולוב רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
קבלת קהל. בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל קרית אונו,

(27 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר כ'
(3-4 (חמ

דוד בריל
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מיתאר תכנית לשינוי ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בדבר  שהודעה התכנית), - (להלן פת/53/1201  מס' מקומית
,5314 עמ' התשנ"ז, ,4561 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה
19 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף בהתאם הוועדה), - (להלן
הקרקע המתוארת  - הפקודה), כי 21943 (להלן ציבור), לצורכי
ו–7  5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס
תהיה ,4985 עמ' התשס"ו, ,5578 הפרסומים בילקוט לפקודה
פרסום מיום תקוה פתח עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה

זו ברשומות. הודעה

תוספת

לדרך  148 מ"ר של בשטח ,53 ח"ח ,6396 גוש - תקוה פתח
לשצ"פ. מ"ר 30 +

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

הרגילות.

(27 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר כ'
(3-4 (חמ

אוחיון יצחק
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון
__________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן זמ/257 
בזה מצהירה ,3872 עמ' התש"ס, ,4890 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן זמורה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הפרסומים ובילקוט  ,1721 עמ' התשס"א, ,4964 הפרסומים
והמוחלט הגמור לקניינה  תהיה ,2836 עמ' התשס"ד, ,5296
זו הודעה פרסום  מיום בתיה מזכרת המקומית המועצה  של

ברשומות.

תוספת

חלקותגוש במ"רחלקי ייעודשטח

דרך, שצ"פ389613,828

דרך, שצ"פ23,981

דרך, שצ"פ389711,540

דרך, שצ"פ23,962

דרך, שצ"פ32,450

דרך, שצ"פ41,819

דרך, שצ"פ51,683

חלקותגוש במ"רחלקי ייעודשטח

דרך617

דרך92

דרך1253

דרך141

דרך1594

דרך16138

דרך1741

דרך18330

דרך, שצ"פ3899433,246

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

(26 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ט
(3-4 (חמ

טל אדם
המקומית הוועדה ראש יושב

זמורה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ענ/239/ מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן מ/174/במ
בזה מצהירה ,952 עמ' התשנ"ז, ,4466 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,508 עמ' התשס"ח, ,5737 הפרסומים
הודעה פרסום אלגרבייה-ג'ת מיום עיריית בקה של והמוחלט

ברשומות. זו

תוספת

למבני שטח הייעוד: בשלמות; שטח ,35 ח"ח ,8768 גוש
ציבור.

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל עירון,  ולבניה

הרגילות.

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחין מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ענ/במ/361  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3430 עמ' התש"ס, ,4879 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון המקומית
 21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19 לסעיף
אשר ביחס בתוספת, הקרקע המתוארת כי הפקודה), (להלן -
בילקוט  לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה  פורסמה  אליה
הגמור לקניינה  תהיה  ,1488 עמ' התשס"ב, ,5055 הפרסומים
הודעה פרסום אלגרבייה-ג'ת מיום עיריית בקה של והמוחלט

ברשומות. זו

תוספת

דרך. הייעוד: מ"ר; 444 בשטח ,15 ח"ח ,8753 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל עירון,  ולבניה

הרגילות.

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחין מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ג/13277  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,757 עמ' התשס"ב, ,5601
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן המזרחי הגליל לתכנון ולבניה
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של  והמוחלט הגמור לקניינה תהיה  ,3929 עמ' התשס"ז, ,5704

ברשומות. זו הודעה תבור מיום פרסום כפר המקומית המועצה

תוספת

.186 ,183 ,171 ,170 ,131-126 ,51-48 ח"ח ,17037 גוש

מגדל השעון, ת"ד במשרדי הוועדה, העתק התכנית מופקד
העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תבור, כפר ,515

הרגילות.

(24 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ז
(3-4 (חמ

חקלאי צבי
המקומית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
בדבר שהודעה ג/9696, מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
,1608 עמ' התשס"ב, ,5058 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
הודעה פורסמה אישורה  בדבר  שהודעה ג/8952, מס' ותכנית 
ג/10454, מס' ותכנית 187 עמ' התשס"ז, ,5585 הפרסומים בילקוט
,4740 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
הוועדה  בזה מצהירה התכניות),  - (להלן  2778 עמ' התשנ"ט,
הוועדה), - (להלן העמקים מבוא ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע  כי  הפקודה), - (להלן  21943
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,576 עמ' התשס"ח, ,5739 הפרסומים
הודעה פרסום מיום עילוט המקומית המועצה של והמוחלט

ברשומות. זו

תוספת

.44-40 ,32 ח"ח ,17485 גוש ;11 ,9 ,5 ,2 ,1 ח"ח ,17483 גוש

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

(27 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר כ'
(3-4 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/8588 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4998 עמ' התשנ"ט, ,4790
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן העמקים מבוא לתכנון ולבניה
(להלן   21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של  והמוחלט הגמור לקניינה תהיה  ,2635 עמ' התשס"ז, ,5661

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום כנא כפר המקומית המועצה

תוספת

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

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

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
(3-4 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/5071 (להלן מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המרחבית הוועדה בזה מצהירה ,29 עמ' התשנ"ד, ,4146
19 לפקודת  בהתאם לסעיף הוועדה), (להלן - הגליל ולבניה שפלת
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
עמ' התשס"ז, הפרסומים 5680, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
המקומית המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3137

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום כאבול

תוספת

מ"ר;   145 של בשטח ,29/5 מגרש ;29 ח"ח ,19609 גוש
ציבור. למבני שטח הייעוד:

הגליל, גני ליד  הוועדה, במשרדי מופקד התכנית  העתק
בימי קבלת לעיין בו וכל מעוניין רשאי ,24930 טמרה ,377 ת"ד

.12.30-8.30 מהשעה ד' ג', ב', קהל:

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
(3-4 (חמ

והבה סמיר
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תיקוני טעויות
(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה .1
,5696 הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ,1943 ציבור), לצרכי
מס' מקומית מיתאר תכנית לעניין ,3715 עמ' התשס"ו,
גוש 3629, אחרי בתוספת, לציון), רצ/במ/50/50/1 (ראשון

ח"ח 71. להיות צריך 71 בשלמות במקום חלקה

(חמ 3-2)  

לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה .2
התשס"ח, ,5731 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),
רצ/במ/50/50/1  מס' מקומית מיתאר תכנית לעניין ,347 עמ'
 71 חלקה במקום ,3629 גוש אחרי בתוספת, לציון), (ראשון

.71 ח"ח להיות צריך בשלמות,

(חמ 3-4)  

(רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7  5 סעיפים לפי בהודעה .3
,5696 הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ,1943 ציבור), לצרכי
רצ/ מס' תכנית מיתאר מקומית לעניין ,3717 עמ' התשס"ו,
במקום גוש 6093, אחרי בתוספת, לציון), 1/51/50/1 (ראשון

ח"ח 13. להיות צריך 13 בשלמות חלקה

(חמ 3-2)  

לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה .4
התשס"ח, ,5731 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),
רצ/1/51/50/1  מס' תכנית מיתאר מקומית לעניין ,347 עמ'
 13 חלקה במקום ,6093 גוש אחרי בתוספת, לציון), (ראשון

.13 ח"ח להיות צריך בשלמות,

(חמ 3-4)  

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/1269ח". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

רמת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.91 ח"ח ,94 ,92 חלקות ,30193 גוש - שרת

פירוטזה:  שינויבמערךייעודיהקרקעלפי א) מטרתהתכנית:   
חזית מסחרית,  עם ג מגורים 2 וחנויות לאזור מגורים מאזור
הרחבת ב) לדרך; פתוח ציבורי משטח פתוח, ציבורי ולשטח
בתכנית; הגובלים פתוח ציבורי שטח והרחבת ציבורית דרך
תא בתחום חדשים, בניין קווי וקביעת בניין קווי שינוי ג)

מחדש. וחלוקה איחוד ד) ;101 מס' שטח

מק/12405". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.82 חלקה גוש 30414, - 26 קורצ'אק רח' יובל,

לאזור  מיוחד מגורים מאזור שינוי א) התכנית: מטרת  
בניה בזכויות שינוי ללא הבניין בקווי שינוי ב) א; מגורים
כאמור; לבניה,  בניין קווי קביעת ג) בשטח;  מאושרות 
כאמור; הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ד)
בניה היתר תנאים למתן וקביעת הוראות בינוי, קביעת ה)
בניה וחריגות  פרגולות בגין  הוראות  קביעת ו) בשטח; 

להריסה.

מק/12805". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.69 ח"ח ,28 חלקה גוש 30435, - 28 איסלנד רח' מנחם,

פירוט  לפי ייעודי הקרקע במערך א) שינוי התכנית: מטרת  
קביעת ב) ב';  מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור  זה:
,+5.90 במפלס הקיים, הבניין מעל קומה לתוספת בינוי
בקומה שמתחתיה, הקיימות הדיור הרחבת יחידות לשם
יחידת כל שטח כי בזה (מודגש הבינוי לנספח בהתאם
לבניה,  בניין קווי קביעת ג) מ"ר);  120 על עולה לא דיור
קומות משתי  המרבי הקומות מספר הגדלת ד) כאמור; 
מחסנים; קומת  מעל קומות לשלוש מחסנים, קומת   מעל
מתוכם  מ"ר ל–932  המרביים  הבניה שטחי הגדלת  ה) 
קביעת  שטחי שירות; ו) ו–105 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 827
קביעת ז) כאמור; הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות 
להריסה מבנים מדרגות, גדרות, בגין הוראות קביעת ח)

ולאטימה.

ובשעות בימים בתכניות, 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 פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה של פרסומה מיום חודשיים בתוך התנגדות להגיש
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המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים, ,4 קומה ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה  לתכנון
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .02-6296811 טל'
שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן
פולק יהושע  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
לתכנון ולבניה ירושלים

שמש בית 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/853א. שינוי לתכנית בש/מק/853יח",

בית רמת שמש, בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רוחב קואורדינטות שבין השטח ,3 יהושע רבי רח' ב', שכ' שמש,
;626.475-626.430 אורך  קואורדינטות  לבין   199.500-199.450 

(ארעית). חלקה 414 הסדר), 5152 (בשלבי גוש

קומות. מספר שינוי בקווי בניין והוספת התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.578 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 26.10.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
ג'קי אדרי  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
שמש לתכנון ולבניה בית

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/601/א. מי/200, לתכניות שינוי מי/מק/601/א/1",

השטח - נחשון קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות  לבין  196.400-195.750 אורך קואורדינטות שבין
בשלמותה,   22 חלקה ,4827 גוש ;637.900-637.400  רוחב

.41 ,40 ,12 ח"ח ,4828 גוש ;30-23 ,21-12 ח"ח

מ–31.8 דונם  ביישוב ציבור שטחי הגדלת התכנית: מטרת
דונם. ל–34.2

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3134 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5305, 11.6.2004 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
-6290200 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,02

לקהל. פתוחים האמורים
מאיר ויזל  

המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי הראל

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 הראל ולבניה
הל/מק/ מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת ירושלים מחוז
כפיפות לתכניות מי/274, הל/מח/250ד, לתכניות שינוי ,"546 

מי/274. הל/מח/250ד,

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 112 מגרשים 111, 33 בשלמותה; חלקה גוש 30476, - 36 ברוש

מי/274. מתכנית בשלמותם

בניין קווי בהסכמה וקביעת חלוקה מחדש התכנית: מטרת
חדשים.

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  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' מבשרת, ,2 החוצבים רח' ,3424 ת"ד הראל, ולבניה  לתכנון
המחוזית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .02-5333125
ירושלים, ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה

.02-6290222 טל'
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן
בלק יצחק  

המקומית הוועדה ראש יושב
הראל ולבניה לתכנון

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הכנת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה כי התשכ"ה-1965, והבניה,
תא/מק/תא/מח/ מס' "תכנית הכנת על החליטה תל–אביב-יפו

תל–אביב-יפו. מיתאר תכנית - "5000

התכנון מרחב כל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
תל–אביב-יפו. המקומי

בהיררכיה תשתלב המיתאר תכנית התכנית: מטרת
מטרות על דגש ותיתן ומחוזיות ארציות תכניות של התכנונית
כללארציותובכללזה ניצולאופטימלישל שימושבקרקעועידוד
האסטרטגיים הקווים על תתבסס התכנית קיימא. בר פיתוח
של מעמדה וחיזוק שמירה א) העיר: בחזון שגובשו כפי לעיר
וארצי, מטרופוליני ותרבותי כלכלי כמרכז תל–אביב-יפו העיר
העירוניים; החיים איכות לשיפור המשאבים הפניית  תוך
לכל הגילים, אטרקטיבית למגורים קידום תל–אביב-יפו כעיר ב)
בפלורליזם הזדמנויות, בשוויון איכותי, בחינוך המאופיינת
לאזרח הפנים עם עירוני ממשל חיזוק ג) קהילתית; ובלכידות
בניהול של עצמאות רבה בעל מידה משתף ומבוזר, מתייעל, -
רשויות שכנות עם פעולה שיתוף תוך הפנימיים, ענייני העיר
עירונית סביבה פיתוח ד) מוניציפליים; גבולות חוצי בנושאים
את בזמן משמרת ובו להתחדשות, פתוחה עיר אטרקטיבית -
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בין הרקמה ומשלבת המאזנת מורשתה האדריכלית-תכנונית,
קרקע שימושי עירוב  על השומרת הפתוח, למרחב  הבנויה
סביבתיים ומקדמת מערכת מטרדים מושכל, הפועלת לצמצום

ובת קיימא. אמצעית יעילה תחבורה רב

התכנית במסגרת כשנה לפני שפורסם העיר חזון
תל–אביב- של הרצויה העתיד תמונת את מבטא האסטרטגית
מעין הוא החזון  להתפתחותה. כוללת מדיניות ומציג  יפו
המיתאר תכנית מחייב. (חוקי) סטטוטורי מסמך ואינו אב תכנית
שתהיה לעיר כוללת מיתארית  תפיסה תציג  לתל–אביב-יפו
העיר לשנת של הפיזי יעדי הפיתוח להשגת הבסיס הסטטוטורי

.2025 היעד

מפורטות לתכניות משותף תכנוני בסיס תיצור התכנית
תכנוניות עירוניות, מטרות שיתאמו כך בעתיד, שיקודמו
צמצום תוך  זו,  את זו התכניות של השלמה תוך  כוללות 
התכנית התכנון. הליכי ייעול וקיצור ותוך תכניות בין סתירות
תגביר העירונית הכוללת, התכנון את מדיניות להבין תאפשר
את תחליף לא התכנית כי יודגש אך התכנונית, הוודאות את
בעל של הזכות את תבטל ולא מפורטות תכניות בהכנת הצורך

בעתיד. מפורטת לתכנית להתנגד כלשהו עניין

במהלכו הציבור לשיתוף בהליך תלווה התכנית הכנת
התכנון שלבי ויפורטו  מטרותיה יוסברו התכנית,  תוצג
השונים תינתן לבעלי העניין בהליך שיתוף הציבור לקידומה.
אשר תכנוניות סוגיות  בדבר עמדותיהם  להציג את הזדמנות

יועמדו לדיון.

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

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

בשד' תת–קרקעי מעבר מס' תא/מק/תא/מק/3482", "תכנית (1)
1 לשנת 2003 של  מס' שינוי גוארדיה, לה ורח' המעפילים

.2325/2 ,1250 ,87/2 ,K תכניות

שד'  אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 7098 גוש - גוארדיה ולה וינגייט הרחובות המעפילים,
 50 ,10 חלקות  מוסדר,  7090 גוש ;167 ,13 ,1 ח"ח מוסדר,

.49 ,11 ,9 ח"ח בשלמותן,

המעפילים  התנועה של שד' מערך התכנית: א) שינוי מטרת  
דרך (מנהרות, גדרות, מבני הקמת ידי לה גוארדיה, על ורח'
התנועה מערך שיפור  ב) גשרים); ו/או תומכים  קירות
תוואי הרחבת ידי על מרגולינין ורח' המעפילים שד' ברח'

הדרך.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2529 עמ' התשס"ה, ,5394

2007 של  לשנת שינוי מס' תא/מק/תא/מק/3749", "תכנית (2)
.15 הכובשים רח' ,2510 מ, ,44 תכניות

רח'  אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. חלקה 46 גוש 6915 מוסדר, - 15 הכובשים

בתכנית,  הקבועים בניין  בקווי  שינוי  א)  התכנית: מטרת  
צדי .4 קומה כולל קומה 4, ל–0.00 עד מ' מ–4 קדמי  כלהלן:
מ'  מ–5  אחורי הבניין. קומות בכל מ' ל–2.70 מ'  מ–3
 5 בקומה קדמי בניה קו קומה 5 כולל קומה 5. עד ל–4.35 מ'
על 4 קומות)  (החל בניין 0.00  מקו 3.80 מ' של בנסיגה יהיה
לגג:  יציאה בחדרי ב) המקורי; הבניין לקו ביחס 7.80 מ' ושהינו

אחורי בניה קו .5 קומה של בניה מקו נסיגה ללא קדמי בניה קו
בניין 4.35 מ' (החל על 5 קומות).  מקו 2 מ' של בנסיגה  יהיה
חדר  5 בעבור קומה קיר צדי של המשך יהיה בניין צדי  קו
חדר אל הפנימיים המדרגות חדרי  ובעבור מעלית מכונות

לגג. היציאה

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.579 עמ' התשס"ח, ,5739

שד' ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאות האמורות  התכניות
בימים בהן לעיין  רשאי מעוניין וכל אביב,  תל ,68 גוריון בן

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

מרחב תכנון מקומי אונו

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

אלה: אונו מופקדות תכניות ולבניה

מיתאר לתכניות שינוי קא/מק/125", מס' מפורטת "תכנית (1)
,19 צה"ל ברח' הבניה הסדרת תממ/מק/6, מס' תממ/156,

אז"ר. כפר

צה"ל 19  רח' כפר אז"ר, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.39 חלקה ,6177 גוש -

הכל  סך במגרש, דיור יחידת תוספת א) התכנית: מטרת   
של 6% שטחים  תוספת ג) בניין; קווי שינוי ב) דיור; 3 יחידות
בין עיקריים שטחים להעברת אפשרות מתן ד) עיקריים;
המותרים; השטחים כל בסך שינוי  ללא הדיור,  יחידות
גג שטוח, גג עם דיור יחידות  לבניית  אפשרות מתן ה)
ידי מהנדס על שיאושר אחר חומר כל או משולב רעפים, גג
 15 הנוספת: הדיור שטחי שירות ליחידת תוספת ו) הוועדה;
הבניה זכויות על נוסף הג"א, דרישות לפי ממ"ד מחסן, מ"ר
פרגולות לפי לבניית אפשרות ז) מתן בתממ/156; המותרות
20% מהשטחים  העברת לאפשר ח) והבניה; התכנון חוק
שירות למגורים לשטחי החקלאי הייצור המיועדים לצורכי
המגורים. ניתן מבית בנפרד או בצמוד חניה לצורך מבנה
לאפשר ט) ;0 בניין קו על החניה מבנה להקים יהיה
לכל  מ"ר   15 עד של בשטח הבית לצורכי מחסן העברת
הקומה; ובגובה המבוקש המבנה לתחום מגורים  יחידת
מגרשים גובלים בין האלה: בתנאים גדרות תותר בניית י)
גדרות  הגבוהים; הקרקע מפני מ'  2 יהיה הגדר גובה -
אפשרות  מתן יא) מהמדרכה; 2 מ' הגדר יהיה גובה לחזית -
שירות; שטחי ו/או לשימושים עיקריים מרתף קומת לבניית
יעלה על לא המגורים מבני גובה המבנים: גובה יב) קביעת

הקובעת. הכניסה ממפלס מ' 9

ברח' הבניה הסדרת קא/מק/182", מס' מפורטת "תכנית (2)
תממ/156. מיתאר שינוי לתכנית אז"ר, כפר ,7 צה"ל

צה"ל 7  רח' כפר אז"ר, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
.48 חלקה ,6177 גוש -

בפועל;  קיים לפי מצב בניין קו א) שינוי התכנית: מטרת  
אפשרות  מתן  דיור, יחידות   3 לבניית אפשרות מתן ב)
כל שסך ובתנאי יחידות הדיור בין  עיקרי שטח להעברת
 6% של תוספת ג) שינוי; ללא  ישאר  לא העיקרי השטח
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שירות של שטחי תוספת ד) לבניה; העיקרי המותר בשטח
דרישות  למחסן, ממ"ד לפי 15 מ"ר הנוספת: הדיור ליחידת
בתקנון כקבוע המותרות  הבניה זכויות על  נוסף הג"א,
השירות  20% משטחי להעברת אפשרות מתן ה) ;156 תממ
חניה מבנה לצורך למגורים שירות לשטחי החקלאיים
להקים מבנה יהיה ניתן המגורים. מבית בנפרד בצמוד או

.0 בניין קו על חניה

ברח' הבניה הסדרת קא/מק/189", מס' מפורטת "תכנית (3)
תממ/ מס' מיתאר לתכניות שינוי אונו, קרית ,7 סוקולוב

קא/מק/122. תממ/341, 200ב,

סוקולוב 7  רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.29 חלקה ,6493 גוש -

במגרש  מסחר למטרת שימושים הוספת א) התכנית: מטרת  
המותרים הכוללים בשטחים שינוי ללא למגורים, המיועד
מצב עקב ולדרום למזרח  קדמי בניין קו שינוי  ב) לבניה;
הגג ומעליית מהמרתף עיקריים  שטחים  ניוד ג) קיים;

הג"א. דרישות הוספת ממ"ד לפי ד) לקומות;

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

.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

מרחב תכנון מקומי אונו

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
קא/מק/135", מס'  מיתאר "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,
תממ/ תממ341, תממ/124, תממ/מק/20, מס' מיתאר לתכניות שינוי

תממ/מק/14. מק/41,

 11 רח' הפרדס אונו, בתכנית ומקומם: קרית השטחים הכלולים
.123 חלקה ,7185 גוש -

אדריכלי ועיצוב לבינוי הוראות קביעת התכנית: מטרת
בלבד; לפרגולות קו שינוי ג) גדרות; ב) מרתפים; א)  בדבר:

חניה. לסככת גובה קביעת ד)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ז. הפרסומים 5643, 16.2.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
אונו ולבניה לתכנון

חולון מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ח-מק/29א", מס' מפורטת מיתאר "תכנית מופקדת חולון ולבניה
ח-10/1א, ח-4/1ד, ח-8/1, ח-4/1, ח-1, מיתאר לתכניות שינוי

ח-מק/29. ח-144ב, ח-144, מפורטות לתכניות ח-15/1,

- בצפון א': מתחם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ברקן, רח' - בצפון ב': מתחם המעפילים, רח' - במזרח גת, רח'
רח' - במערב ברקן, - רח' בצפון מתחם ג': ברקן, רח' - במערב
,174 ,163 ,162 ,145 ,144 ,141 חלקות ,6996 גוש  - חזית חמש

.187 ,186 ח"ח

הגדלת ב) באזור; והתכנון הבינוי שיפור התכנית: מטרת
הנאה מיקום של זיקת שינוי ג) שצ"פ; תוספת הירוק על ידי השטח
- העברת הבניה שטחי חלוקת שינוי ד) והרחבתה; לציבור קיימת
;602 503-501 ומחלקה 174 למגרשים 601, ממגרשים בניה  שטחי
מ–189 יח"ד  יח"ד מספר הגדלת ו) ;502 ,501 שינוי בינוי במגרשים ה)
ל–11 מ',  מ' מ–9 גת - הרחבת רח' ז) הרחבת דרכים יח"ד; ל–202
הגדלת  ח) הצפוני; 162 בקטע מחלקה חלק חשבון על דרך הרחבת
וחלוקה איחוד ט) ;401 במגרש שצ"פ שטח - ציבור לצורכי שטחים
ייעוד קרקע; לכל קביעת שימושים מותרים י) בהסכמת הבעלים;
מספר קביעת (2 הבניינים; גובה שינוי (1 בניה: הוראות קביעת יא)

במגרש. בניינים מספר קביעת (3 בניין; בכל יח"ד

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
חולון, ,9 קומה ,58 ויצמן רח'  העיריה, בניין חולון,  ולבניה 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-5027485 טל'
,125 בגין מנחם רח' אביב,  תל מחוז ולבניה לתכנון   המחוזית

.03-7632588 טל' ,67012 אביב תל

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

מסתמכת. היא שעליהן
מוטי ששון  

המקומית הוועדה ראש יושב
חולון ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

תכניות 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 חדרה ולבניה

תכניות אלה: חיפה מופקדות

לתכנית חד/659. חד/מק/659ג", שינוי מס' מפורטת "תכנית (1)

השלום,  רח'  חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.142 ,139 ח"ח ,10013 גוש פרויקט מגה -
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הסדרת  ב) בתוואי שאושר; דרך א) הרחבת התכנית: מטרת  
בשצ"פ כדרך. שימוש חורג

חד/811. שינוי לתכנית חד/מק/811טו", מס' מפורטת "תכנית (2)

 2 הארז  רח' חדרה, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 99 חלקה ,10040 גוש -

למבנה קיים. מזרחי בניין קו שינוי מטרת התכנית:

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 .04-6303728 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

מרחב תכנון מקומי חדרה

מפורטת תכנית הפקדת ביטול בדבר הודעה
התכנון לחוק 89(א) לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת הפקדת "תכנית ביטול בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
בין המחבר הכביש על דרך ושירותי תדלוק תחנת חד/מק/1193",
 16.3.2005 ביום בעיתונות שפורסמה ,65 מס' לכביש צה"ל רח'

.1954 עמ' התשס"ה, ,5377 הפרסומים ובילקוט

לחדרה, חדרה, מזרחית ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,10025 גוש  -  65 מס' לכביש צה"ל רח' בין המחבר הכביש  על

.28 ,3 ח"ח

בשטח דרך ושירותי תדלוק תחנת הקמת א) התכנית: מטרת
התדלוק; ג) קביעת לתחנת ויציאה כניסה הסדרי חקלאי; ב) קביעת

השטח. ופיתוח מותרים שימושים בינוי,

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל חדרה, רח' ולבניה
חיפה, ,15 רח' פלי"ם חיפה, לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-8616205 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון

אלונה תכנון מקומי מנשה 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 אלונה מנשה ולבניה
מ/מק/114", מס' חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מחוז ולבניה

מ/145(ג/922). לתכנית שינוי

,11984 גוש עמיקם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
6א. מגרש ;11 ,10 ח"ח

בניין. קו שינוי התכנית: מטרת

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,
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
העתק .04-6177307 טל' חפר, ד"נ מנשה, אזורי מרכז מנשה-אלונה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

.04-8616222 טל' קרית הממשלה, חיפה, חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן
שדה אילן  

המקומית הוועדה ראש יושב
אלונה מנשה ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד 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,
שינוי "תכנית מס' הר/מק/4/135", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/329א. הר/3/135, הר/2/135, הר/1/135, לתכניות

מכון השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;17-15 ,13-11 ,5 ח"ח ,14 חלקה ,6656 גוש הטיהור מגדיאל -

.19 ח"ח ,17 ,16 חלקות ,6657 גוש

ובריכות הטיהור מכון גבולות הסדרת התכנית: מטרת
השטח כל בסך שינוי סבא-הוד השרון, ללא כפר של החימצון

ייעוד. לכל

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
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,45265 השרון הוד ב'), (קומה ,7 ברית בני רח' השרון,  הוד
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7759666
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

לוד מקומי תכנון מרחב

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

לד/610. לד/1000, לתכניות תיקון לד/מק/6163", מס'
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חלקה ,4024 גוש לוד - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 313

בתכנית; הקבועים בניין בקווי שינוי א) התכנית:  מטרת
מ'. במקום 5 בניין אחורי ל–2.80 מ' ב) שינוי קו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.899 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5605, 7.5.2006 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,08-9279987 טל' לוד, ,401 ת"ד לוד, ולבניה לתכנון
הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

תלאווי סאמי  
המקומית הוועדה ראש יושב

לוד ולבניה לתכנון

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

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

נס/מק/196". מס'

רח' ציונה, נס ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בשלמותה. 176 חלקה גוש 3641, - 85 העצמאות

הקיים לבניין בניין והתאמתו שינוי קו א) התכנית: מטרת
התכנון  לחוק  43 לתיקון בניה זכויות התאמת ב) בלבד;

והבניה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2606 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5396, 7.7.2005 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שבו יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

ציונה נס ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית מיתאר הפקדת ביטול הודעה בדבר
הפקדת על הודעה  ביטול בדבר  הודעה, בזה  נמסרת
בעיתונים שפורסמה פת/מק/49/1261", מס'  מיתאר "תכנית 
,2869 עמ' התשס"ה, ,5402 הפרסומים  ובילקוט  2.5.2005 ביום

תרשצ/3/33/40. פת/במ/14/2000, פת/2000, לתכניות שינוי

הבעל רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.32 חלקה גוש 6384, - 13 טוב שם

(מ–12  יח"ד מ–10 יח"ד מספר הגדלת  א) התכנית:  מטרת
המותרים  השטחים כל סך הגדלת ללא ל–15 יח"ד, בהקלה) יח"ד
במקום  מ'  4.5 א-ה לקומות צדדי בניין קו שינוי ב)  לבניה;
ל–5.4 מ'  אחורי בניין קו שינוי מ', במקום 6 ו 5.4 מ' לקומה 5 מ',
מ–4 קומות  קומות מספר הגדלת ג) הקומות; לכל מ' 6 במקום
קומה שישית  + עמודים גג ל–5 קומות על חדרי + על עמודים
הבלטת ד)  לבניה; המיועדים  השטחים הגבלת  ללא חלקית, 

התקנות. לפי שמש מרפסות

המקומית במשרדי הוועדה בתכנית רשאי לעיין מעוניין כל
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
ביום ,12.00-08.30 בין השעות: ה, ג, בימים א, ,03-9052286 טל'

.18.00-16.00 בין השעות: ג',

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

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

פת/2000, לתכניות שינוי פת/מק/5/741", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/4/741.

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 271 חלקה גוש 6389, - 14 הנביאים

ל–38 יח"ד  יח"ד מ–34 יח"ד, הוספת 4 א) התכנית: מטרת  
בניה של זכויות ב) המרת שטח הבניה; כל בסך ללא שינוי
בניין שינוי קווי ג) למגורים; בניה מסחרית לזכויות חזית
קו  ושינוי ל–5 מ', מ' מ–6 לצפון בניין קו שינוי מערב, לצד

מ'. ל–5 מ' מ–4 לדרום בניין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2487 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5516, 10.4.2006 ובילקוט

לתכניות שינוי פת/מק/26/1213", מס' מיתאר "תכנית (2) 
.2000 ,11/1213

רח'  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
בשלמותה. 448 חלקה גוש 6361, - 13 רבינזון יחזקאל

ל–0 בעבור  מ' מ–6 לאחור בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
תכסית. הגדלת ב) הקיים); (לפי סככה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2786 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5294, 27.5.2004 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח לתכנון ולבניה
השעות: ה, בין ג, א, בימים קבלת קהל: שעות ,03-9052286 טל'
ובמשרדי ,18.00-16.00 השעות: בין ג, ביום ,12.00-08.30
,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון  המחוזית הוועדה
בימים בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח 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 התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי לציון ראשון ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

רצ/1/1/יג. לתכנית שינוי רצ/מק/1/1/יג/1", מיתאר "תכנית (1)

לציון. ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

לפי  תעשיה באזורי בינוי הנחיות תיקון התכנית: מטרת  
הראשית. התכנית

רצ/מק/ לתכנית שינוי רצ/מק/22/3/2/1", מיתאר "תכנית (2)
.11/3/2/1
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ראשון  תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 191 חלקה ,3946 גוש - לציון

שטיפת  מכונת בעבור אחורי בניין קו תיקון התכנית: מטרת  
קירוי. וסככת רכב

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

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

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

רצ/1/1. לתכנית שינוי רצ/מק/66/22/1", מס' מיתאר "תכנית (1)

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.51 ,3 ,2 ח"ח ,4243 החצב - גוש

הרחבת דרך. מטרת התכנית:

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.922 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5749, 1.11.2007 ובילקוט

רצ/22/1. לתכנית שינוי מס' רצ/מק/81/22/1", "תכנית מיתאר (2)

רח'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 101 חלקה ,4246 גוש -132 נחמיה

בזכויות  שינוי ללא בניין קווי  קביעת התכנית: מטרת  
המאושרות. הבניה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.806 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 7.9.2007 ובילקוט

רצ/1/1  לתכנית שינוי רצ/מק/2/59/1", מס' מיתאר "תכנית (3)
בתוקף.

גוש  - לציון ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,6095 גוש ;184 ח"ח  בשלמותן,  423 ,378 חלקות ,3927 

.8 ח"ח ,3629 גוש ;65 ,6 ח"ח

מאושר;  ציבורית לבניה  שטח  הרחבת  א)  התכנית מטרת   
.3 ,2 לבניה ציבורית שטח מגרשי חלוקה לשני ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.654 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5464, 29.9.2005 ובילקוט

רצ/22/1. לתכנית שינוי רצ/מק/87/22/1", מס' מיתאר "תכנית (4)

שיכון  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.178 ח"ח גוש 4242, - 42 הפרח רח' המזרח,

קיימות;  לסככות זמני בניין קו קביעת א) התכנית: מטרת   
חלונות. של בניין קו שינוי ב)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.585 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 30.8.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
מאיר ניצן  

המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות 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,

רח/1050. לתכנית שינוי רח/מק/27/1050",

 35 אנילביץ רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 113 חלקה ,3656 גוש -

דרומי צדדי בניין קו בניין: קווי שינוי א) התכנית: מטרת
יהיה  לרחוב בניין קו בניין 0 לפרגולה, קו במקום 4 מ', 3 מ' יהיה
שטחים  הגדלת ב) בניה; זכויות למימוש מ'  5 במקום  מ'  2.5

בניה. שטח 56% סך הכל ב–6%, עיקריים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.586 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 8.11.2007 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 ,04-9788444 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מלול רחמים  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
אלה: תכניות אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

רע/מק/2002/לב", מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (1)
רע/בת/2002. לתכנית שינוי

התדהר  רח רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ממערב התכנית: גבולות ;76 ,72 ח"ח גוש 7657, - 14 ,10

הנופר. רח' התדהר, מדרום - רח' -

המותרים  הבניה שטחי חלוקת  שינוי  התכנית: מטרת  
ו–120 מ"ר  שטח עיקרי מ"ר 600 של ניוד ידי על בתכנית,
את לשנות בלי ,72/1 למגרש   76/2 ממגרש שירות  שטח

בתכנית. לבניה המותר הכולל השטח כל סך

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.388 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 31.8.2007 ובילקוט
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רע/מק/2002/ מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר "תכנית (2)
רע/מק/ רע/מק/2002/ט, רע/בת/2002, לתכניות שינוי  לד",

2002/טו.

זרחין  רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.86 ח"ח ,7658 - גוש דפנה פינת רח'

המותרים  הבניה שטחי חלוקת  שינוי  התכנית: מטרת  
ידי על המותרים,  השטחים כל בסך שינוי ללא בתכנית, 
שירות  שטחי ו–87 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 434 העברת

86/2 למגרש 86/3. ממגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.807 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 3.10.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה  ובמשרדי
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חופרי נחום  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

רעננה ולבניה לתכנון

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,

אפ/2000. לתכנית שינוי רנ/מק/100", מס'

רח' יהושע העין, ראש ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. מגרש 1 20 בשלמותה; חלקה גוש 4274, - 38 נון בן

בניין בחזית מסחרי  שימוש הוספת א) התכנית:  מטרת
מ';  ל–4.60  מ' מ–5 קדמי בניין קו שינוי ב) למגורים;  המיועד
ד) כל  בלבד; הקיים ל–0 מ' לבניין מ' צדי מ–4 בניין קו ג) שינוי
בניה,  6% בשטח עד ,147 לפי סעיף כהקלה לבקשו עניין שניתן
ועד 10%  לקומה מקומה זכויות העברת 2.5% לקומה, תוספת

בניין. בקווי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4114 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5709, 24.8.2007 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  

יושב ראש הוועדה המקומית                   
העין ראש ולבניה לתכנון

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/1/9001. ממ/9001, לתכניות שינוי ממ/מק/9134",

 6 בירנית רח' יאיר, כוכב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.106 חלקה ,8912 גוש -

פרטית שחיה בריכת אפשרות להקמת מתן התכנית: מטרת
בריכת להקמת בניה הוראות קביעת  ידי על המגרש בתחום

ממ/1/9001. תכנית מאושרת הוראות פרטית לפי שחיה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1411 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 14.12.2007 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
03- טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון בן רח' אפק, מצפה ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,9302051/2/3
וכל מעוניין רשאי ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז,
האמורים שהמשרדים ,12.00-8.00 בשעות ה, ג, בימים: א, בה לעיין

לקהל. פתוחים
אלונים לבנה  

המקומית הוועדה ראש יושבת
אפק מצפה ולבניה לתכנון

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/3493", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת המרכז 

לתמא/2/4. כפיפות ק/1/3000, לתכנית

גוש - קאסם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.116 ח"ח ,8864 גוש ;13 ח"ח ,8862

ציבורי שטח של ייעודים במיקום שינוי א) התכנית: מטרת
לשביל הרחבה ב) ייעוד; כל בשטח שינוי ללא ומגורים, פתוח
חדשים בניין קווי קביעת  ג) מגורים; שטח  חשבון על קיים
הבניה באחוזי שינוי ללא הקיים למבנה כתוספת בניין להקמת

בניה. הוראות קביעת ד) ק/1/3000; שנקבע בתכנית כפי

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

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז,
כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית  התנגדות
את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

קסם מקומי תכנון מרחב

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

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

אפ/67, לתכנית שינוי ק/מק/4/67", מס'  מפורטת "תכנית   (1)
לתמא/2/4. כפיפות

גוש 8880, - קאסם ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
.47 ,40 ,38 ח"ח

קומה; ותוספת  בניין קווי קביעת א) התכנית: מטרת   
הקיים; למצב בהתאם הקיים למבנה בניין קווי קביעת ב)
 3 קביעת ד) עתידית; לבניה חדשים בניין קווי קביעת ג)
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הבניה  כל שטחי בסך ללא שינוי 2 קומות, במקום קומות
בניה. הוראות קביעת ה) המותרים;

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1411 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 15.11.2007 ובילקוט

לתכנית ק/1/3000, ק/מק/3480", שינוי מס' מפורטת "תכנית (2)
לתמא/2/4. כפיפות

גוש 8883, - קאסם ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
.18 ח"ח

שני  יצירת תוך מחדש למגרש חלוקה א) התכנית: מטרת  
קונטור קביעת ב)  הבעלים; בהסכמת נפרדים  מגרשים

קביעת הוראות בניה. לבניה מוצעת; ג)

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.962 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5750, 15.11.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
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 בהן לעיין רשאי

לקהל.
שמחון אלי  

המרחבית הוועדה ראש יושב
קסם ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הכנת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
של ולבניה לתכנון המשנה ועדת כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
,200716 מס' בישיבתה דרום השרון, החליטה האזורית המועצה
מפורטת  "תכנית הכנת על הודעה פרסום 2.12.2007 לאשר מיום
הר/מק/ מס' מקומית מיתאר לתכנית שינוי  מס' שד/38/10/290",

הבריכה. מתחם ציבור - שטח לצורכי הגדלת 10/290/כג,

- השבים רמות יישוב המוצעת: בתכנית הכלולים  השטחים
.387 חלקה ,6452 גוש

הבריכה למתחם הציבורי השטח הגדלת התכנית: מטרת
ביישוב רמות השבים.

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/15/101/ד. לתכנית שינוי שד/מק/3/15/101",

,8904 גוש יצחק - צור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12-10 ח"ח

מתחם לאפשר כדי שינויים במתחם יערה התכנית: מטרת
מגרשים  של  וחלוקה איחוד א) דיור: יחידות   230 בן מגורים
לפי הוראות שינוי ג) בניין; בקווי שינוי ב) בעלים; בהסכמת
מספר הגדלת  ד) אדריכליים; עיצוב  או בינוי בדבר תכנית 

עיקריות. למטרות כל השטחים סך ללא הדיור יחידות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.808 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 3.10.2007 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

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות זמורה ולבניה

שינוי זמ/מק/1/1/575", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (1)
זמ/575. זמ/1/575, לתכניות

הבילויים 9  רח' גדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.16 תת–חלקה ,21 חלקה ,3877 גוש -

מ';  ל–3  מ' מ–6 האחורי הבניין קו  שינוי א)  התכנית: מטרת  
עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי ב)
שאר ג) במגרש; מבנים בין בניין קווי קביעת - אדריכליים
לתכניות בהתאם שינוי  בלא  יהיו הבניה  והוראות  זכויות

זמ/800. זמ/5/500, ולתכניות לנספחיהן, זמ/1/575 זמ/575,

שינוי זמ/מק/2/2/45/598", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (2)
זמ/מק/2/45/598. זמ/מק/1/2/45/598, לתכניות

בן גוריון 42  רח' יבנה, גן ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.208 ח"ח ,441 ,87 חלקות ,557 גוש -

בניה;  הגדלת זכויות ללא יח"ד תוספת התכנית: א) מטרת  
בניין. קווי קביעת ב)

שינוי זמ/מק/1/79/598", מס' מקומית ערים בניין "תכנית (3)
זמ/79/598. לתכנית

שכ' הפרחים  יבנה, גן ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.12 חלקה ,562 גוש -

במגרש 26א צפוני א) שינוי קו בניין צדי התכנית: מטרת   
שינוי;  בלא בניין שאר קווי הצפוני; ב) החלקה מקצה ל–3 מ'
והוראות הבניה זכויות ד) שינוי; ללא הפיתוח הנחיות ג)
זמ/79/598  לתכנית בהתאם  שינוי בלא יהיו  הבניה

זמ/800/598. זמ/108/598, לתכניות ובהתאם לנספחיה,

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
מעו"ד, תצהיר בצירוף ההתנגדות את בעיתונים. הפרסומים בין
זמורה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי לשלוח יש
לשלוח או  עקרון, קרית  ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בניין לכתובת:
העתק המתנגד ימציא את .zmora@iula.org.il לכתובת: קובץ
מרכז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

רמלה. ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז,

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

מסתמכת. היא שעליהן
יפרח עמי  

המרחבית הוועדה ראש יושב
זמורה ולבניה לתכנון



16.4.2008 התשס"ח, בניסן י"א ,5797 הפרסומים ילקוט 2872

השרון חוף 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' מקומית מפורטת "תכנית מופקדת השרון חוף  ולבניה

חש/7/21. לתכנית שינוי חש/מק/24/21",

,8966 גוש נטר - ומקומם: כפר השטחים הכלולים בתכנית
מ"ר. 847 התכנית: שטח ;44 חלקה

שחיה בריכת להקמת הנחיות קביעת א) התכנית: מטרת
ואיכות בריאות תנאי הבטחת  ב) התכנית;  בתחום פרטית
הוראות קביעת השחיה; ג) בריכת בעת הקמת נאותים סביבה
ולעמוד סביבתיות הפרעות למנוע כדי השחיה לבריכת תפעול

תברואה. בתנאי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,09-9596505 טל' ,60990 שפיים קיבוץ  השרון, חוף  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

אהרון בזרנו  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה 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 טבריה ובמשרדי ולבניה
בהתאם טה/מק/39/287", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/287. ג/2855, לתכניות

,15026 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.56 ח"ח

קיימת מדרך השטח ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת
מ'. ל–0 מ' מ–5 בניה שינוי בקו ב) לשטח מסחרי; מאושרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-6739555 טל' ,508 ת"ד הארץ, טבור רח' טבריה, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6508508 טל' נצרת עילית, מחוז הצפון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
זיגדון אליהו  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
טבריה ולבניה לתכנון

מגדל העמק מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמק מגדל

מה/מק/1/6037". מס' מקומית מיתאר "תכנית מופקדת הצפון

רח' העמק, מגדל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 5 מגרש ;15-13 ח"ח ,17439 גוש ;1 ח"ח גוש 17294, - 17 הצורן

.6037 תכנית לפי בשלמותו

ג/6037. תכנית לפי 5 מגרש התכנית: איחוד וחלוקת מטרת

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
.04-6507794 טל' העמק, דרך ,590 ת"ד העמק, מגדל ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
עילית, נצרת ,580 ת"ד הממשלה, קרית הצפון, מחוז  ולבניה

.04-6558211 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אלי ברדה

המקומית הוועדה ראש יושב
העמק מגדל ולבניה לתכנון

עכו 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 עכ/מק/מת7", מס' מפורטת "תכנית מופקדת עכו ולבניה

בתוקף. ג/2037 לתכנית

חלקות ,18056 גוש עכו - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ממזרח שושן בן אברהם רח' בין ,41 ,22 ,20 ח"ח ,42 ,40 ,39 ,28-26

ממערב. בורלא לרח'

בהסכמת מגרשים של מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
הקמת לאפשר כדי ייעוד, השטח של כל בסך שינוי ללא בעלים,

השכונה. לצורכי מתאים ובמיקום בגודל נוער מועדון

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
רח' עכו, ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
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העתק המתנגד ימציא את .04-9956111-2 טל' ,24100 עכו ,35 ויצמן
הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי התנגדותו

.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן
שמעון לנקרי  

המקומית הוועדה ראש יושב
עכו ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי אצבע 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 הגליל אצבע ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

שינוי אג/מק/039/5952", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
ג/5952. מיתאר לתכנית

,14150 גוש  - טובא ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.39 חלקה

בתשריט  לקבוע בהתאם  בניין  קו שינוי  התכנית:  מטרת  
כדי לאשר בניה ל–55%, תכסית הקרקע ובתקנון, והגדלת

במגרש. יעיל ניצול ולאפשר קיימת

שינוי אג/מק/040/5952", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
ג/5952. לתכנית

,14150 גוש  - טובא ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.60 חלקה

בתשריט  בהתאם לקבוע בניין קווי שינוי התכנית: א) מטרת  
ל–55%. מ–36% קרקע תכסית הגדלת ב) ובתקנון;

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
הגלילית, חצור העליון, הגליל קניון הגליל, אצבע  ולבניה
למשרדי התנגדותו העתק את ימציא המתנגד .04-6800077 טל'
הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.04-6508508 טל' ,17000 נצרת עילית ,595 ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן
אברהם דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

אלונים גבעות 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,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אלונים גבעות ולבניה

אלה: מופקדות תכניות מחוז הצפון ולבניה

לתכניות שינוי  גא/מק/75/06", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/984. ג/6794,

גוש 12207, - אעבלין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.105 ,71 ח"ח

בתכנית. הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

לתכנית שינוי גא/מק/97/06", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/10664.

גוש 10268, - שפרעם ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 19 מגרש ;46 ח"ח

בתכנית  הקבועים בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
והדרומי. המזרחי צפוני, מצדדים

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
.04-9502021 טל' ,505 ת"ד שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

ג/8273. לתכניות ג/6049, גא/מק/26/07", שינוי

,12203 גוש אעבלין - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
ח"ח 68. 69 בשלמותה, חלקה

מגרש גודל הקטנת ב) קווי בניין; הקטנת א) התכנית: מטרת
מינימלי.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.115 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5724, 7.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות ולבניה לתכנון
,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

סלאם חאמד  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

."338/11752

,17114 גוש סולם - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.35 ,30 ,20 ,19 ,14 ,8 ,7 ח"ח
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למפלס מתחת מאושר בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
חלוקה ב) בכפר סולם; חזית מסחרית א' לאישור ובקומה כביש,

מחדש. למגרשים

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5732

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
כפר ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון
הוועדה במשרדי וכן ,04-6772333 רב–קוי טל' ,15241 תבור
נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508508 טל' ,17000 עילית

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חקלאי צבי  
המרחבית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
שינוי גלג/17/08/12908", הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס' לב

ג/6757. ג/12908, לתכניות

,19425 גוש חנא - ומקומם: דיר השטחים הכלולים בתכנית
.144 ח"ח 116, 143-138 בשלמותן, חלקות

קווי שינוי ב) בהסכמה; וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
מינימלי מגרש גודל הקטנת בתשריט; ג) למסומן בהתאם הבניין

מ"ר. במקום 400 ל–358 מ"ר

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 .04-6746741 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

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

מסתמכת. היא שעליהן
מנחם עירון

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

2/ג/8156. לתכנית שינוי ,"49/8156

,11181 גוש ישי - ומקומם: רמת השטחים הכלולים בתכנית
.101 מגרש ;16 ח"ח ,11183 גוש ;102 ,72 ח"ח

בינוי הצעת ב) יח"ד; מספר שינוי א) התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת ג) למגרש;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.594 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5739, 26.10.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עילית, נצרת ,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6468585 טל'
וכל ,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

מפורטת 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 משגב ולבניה
שינוי מש/מק/5/5357", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

לתרשצ/2/1204/1. כפיפות ג/5357, לתכנית

,19164 גוש - גילון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותו. מגרש 12 24 בשלמותה; חלקה

מצב  לפי מ' ל–0  אחורי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
קיים.

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
.04-9990102 טל' משגב, תרדיון, תעשיה אזור משגב, ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד מחוז הצפון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
רון שני  

המקומית הוועדה ראש יושב
משגב ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשר חבל
שינוי חא/מק/27/2007", מס'  מפורטת מיתאר "תכנית מופקדת 

ג/12840. לתכנית

,19011 גוש מצובה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;3 ח"ח ,19012 גוש ;15 ,14 ,11 ,8-4 ח"ח 2, 16 בשלמותה, חלקה

בשלמותם. 226-156 מגרשים ;8 ח"ח ,19014 גוש

באזור מגרשים של איחוד וחלוקה מחדש א) התכנית: מטרת
וללא שינוי קרקע, ייעוד כל של הכולל בשטח שינוי ללא מגורים ב,
מגורים תכסית במגרשי הגדלת ב) הדיור; של יחידות הכולל במספר

ל–40%. מ–35% מגורים ב' מ"ר) באזור 500 עד (ששטחם רגילים
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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
.04-9879610 טל' ,25206 מערבי גליל  ד"נ אשר,  חבל ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,

.04-6508503 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
שביט יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים 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 יזרעאלים ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הצפון

לתכנית שינוי מק/יז/02/7220", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/7220.

 - הגלילית לחם בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 354 מגרש ;2 ח"ח ,11377 גוש

בבית   354 במגרש  קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  
בלבד. קיימים ומרפסת מסד קומת בדבר הגלילית לחם

לתכנית שינוי מק/יז/07/287", מס' מפורטת "תכנית (2) 
.287 גב"מ

גוש 17785, - ברק אחוזת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 112 חלקה

בחלקה 112 באחוזת  קדמי בניין בקו שינוי התכנית: מטרת  
ברק.

ובשעות בימים בתכניות, 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 פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
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

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

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 6.2.2008 ביום בעיתונים שפורסמה מק/יז/03/4551, מס'  מפורטת 

 89 לסעיף בהתאם וכי ,3.3.2008 בתאריך ,2153 הפרסומים ובילקוט
הוועדה במשרדי מופקדת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
מס' מפורטת "תכנית יזרעאלים ולבניה לתכנון  המקומית

.4551 לתכנית שינוי מק/יז/03/4551",

,17302 גוש - זרזיר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,31 ,26-21 חלקות ,17490 גוש ;10 ,3 ח"ח ,17303 גוש ;13 ,2 ח"ח
;81 ,79 ,73 ,30 ,29 ,20 ח"ח 19-16, 75 בשלמותן, ,74 ,72-54 ,49 
,17493 גוש ;52 ,15 ,13 ח"ח 2, 12-9 בשלמותן, ,1 חלקות ,17492 גוש
;36 ,27 ,25 ,24 ,18-16 ,9-7 ח"ח 5-3, 17 בשלמותן, ,8 ,2 ,1 חלקות
,86-81 ,74 ,72-41 ,38-29 ,19 ,18 ,15 ,14 ,10 חלקות ,17494  גוש
;81-78 ,76 ,73 ,37 ,9 ח"ח 8, 113 בשלמותן, ,111 ,109 ,105-99 ,97-88 
,37 ח"ח 32, 51 בשלמותן, ,50 ,48 ,47 ,44 ,41 ,40 חלקות ,17495 גוש
ח"ח  61-50 בשלמותן, ,48-40 חלקות ,17496 גוש ;77 ,49 ,46 ,45
999-1 בשלמותן;  חלקות ,17502 גוש ;68 ,67 ,63 ,62 ,42-38 ,26
ח"ח  49 בשלמותן, ,48 ,42-27 ,25 ,24 ,14-7 חלקות ,17585  גוש

.47 ,46 ,26 ,23 ,21 ,16 ,15 ,6 ,5

ובהוראות תכסית - בניה בהוראות שינוי התכנית: מטרת
בינוי.

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 פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
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,

מק/יז/23/2799. לתכנית שינוי מק/יז/02/2799",

,12321 גוש אבא - אלוני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 39 מגרש ;6 ח"ח

מ–4 מ'  39 במגרש צדי מערבי בניין קו התכנית: שינוי מטרת
מ'. ל–3

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.964 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5750, 7.2.2008 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
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הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

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

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

שינוי לתכניות שג/מק/13/07", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
ג/1933. ג/6769, מאושרות

,19731 גוש  - שעב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 96 חלקה

בחלקה 96, בניין קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת  
למצב בהתאם יהיו הבניין קווי הבניה, בזכויות שינוי ללא

בתשריט. המסומן בשטח הקיים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3762 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5697, 29.6.2007 ובילקוט

שינוי לתכניות שג/מק/23/06", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
שג/מק/13/97. ג/5071, ג/4688, ג/3664, ג/12004, ג/10552,

גוש 19610, - כאבול ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ח"ח 109. 35 בשלמותה, חלקה

שינוי  בלא בניין, קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת  
הקיים למצב בהתאם יהיו הבניין קווי הבניה. בזכויות

בתשריט. המסומן

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.397 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 23.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' טמרה, ,377 ת"ד טמרה, הגליל, שפלת ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9868670
,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד עילית, נצרת  הצפון,
שהמשרדים ובשעות בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
סמיר והבה  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשקלון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
לחוק ו–89א 89 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי אשקלון ולבניה לתכנון
4/מק/2186", מס' "תכנית מפורטת מופקדת מחוז הדרום ולבניה

.106/03/4 לתכנית שינוי

אזור אשקלון, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
 271 מגרש ;132 חלקה גוש 1217, - 5 המסלול רח' צפוני, תעשיה

.4/106/03/4 מתכנית בשלמותו,

תעשיה. התכנית: שינוי בקו בניין למבנה מטרת

לתכנית/ המופקדת התכנית בין תכנוניים הבדלים עיקרי
בניין בקו  שינוי מהווה המופקדת התכנית קיימות: תכניות 
של  מיקום  הסדרת  לצורך  מ'  ל–0  מ' מ–5 מקומי מזרחי צדדי

מיתקן סילו קיים.

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

ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-6792366 טל' נפתי, אשקלון, מרכז ,7 אשקלון, רח' הגבורה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
באר שבע, ,4 רח' התקוה הדרום, קרית הממשלה,  ולבניה מחוז

.08-6263784 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
מהצרי רוני  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשקלון ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

5/במ/206. לתכנית שינוי 5/מק/2328", מס' "תכנית (1)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מגרש 15. גוש 38187 (בהסדר); - 6 פלח זאב

ג', מגרש  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי מטרת התכנית:  
ממתחת בניה למטרת שירות א) העברת זכויות ידי: על ,15 מס'
ב) הגדלת מספר הקרקע; מעל אל לקרקע לאותם השימושים
הקומות  מספר הגדלת ג) יח"ד;  30 במקום  יח"ד ל–34  יח"ד

אחת). קומה (הוספת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.399 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 11.9.2007 ובילקוט

5/מק/ 5/במ/185, שינוי לתכניות 5/מק/2423", מס' "תכנית (2)
.2085

רמות,  שכ' באר שבע, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
(בהסדר). גוש 38350 - 122 ,96 השופט אברהם רח'

א'  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
ידי:  על בודדים, 36 חד–משפחתיים ,32 מגרשים ביתך),  (בנה

גדרות. לעיצוב הנחיות שינוי ב) בניין; בקווי שינויים (1

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.399 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 11.10.2007 ובילקוט

.26/206/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2435", מס' "תכנית (3)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.58 ח"ח ,30 חלקה גוש 38163, - 12 רח' ברטונוב זאב,

מס' 26/206/03/5, מפורטת לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
באזור  משותף קיר עם חד–משפחתי  A/214 מס' מגרש 
ל–201  מ"ר מ–126 תכסית הגדלת א) ידי: על א', מגורים
כל של ניצול תוך בינוי בדבר בהוראות שינוי ב) מ"ר;

בקו בניין. שינוי ג) אחת; בקומה זכויות הבניה

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3763 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5697, 22.11.2007 ובילקוט

.23/167/03/5 לתכנית שינוי 5/מק/2460", מס' "תכנית (4)

עמק  אזור שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.5 מגרש ;70 ,54 ח"ח ,59 חלקה ,38144 גוש - שרה

שרה,  עמק  התעשיה באזור לתכנית שינוי התכנית: מטרת   
קדמיים בניין בקווי נקודתיים שינויים ידי על ,5  מגרש
משנה 51429 שנערכה  הוחלט בישיבת ועדת ל–0.00 מ'. מ' מ–3

.18.4.2007 בתאריך
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ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1416 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5763, 6.12.2007 ובילקוט

5/מק/ 5/במ/185, שינוי לתכניות 5/מק/2468", מס' "תכנית (5)
.2093

שכ'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.227 מגרש ;38063 - גוש רמות ד'

ביתך),  (בנה א' מגורים באזור לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
תכסית  הגדלת א) ידי: על בודד, 227 חד–משפחתי מגרש מס'
מקורה);  חניה (כולל מ"ר ל–237  מ"ר מ–185 מרבית  קרקע
זכויות כל לניצול של אפשרות למתן בדבר בינוי שינוי ב)
הנחיות שינוי ביתי, מוסך בניית אחת, בקומה הבניה

בניין. בקווי שינוי ג) וגובה; גגות לצורת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1283 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5757, 6.12.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
שבע, באר בגין, מנחם כיכר ,15 ת"ד שבע, ולבניה באר לתכנון
ובשעות בהן בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יעקב טרנר  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

ערד 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,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ערד ולבניה

אלה: תכניות מופקדות הדרום

לתכנית נקודתי שינוי 24/מק/2044", מס' מפורטת "תכנית (1)
.5/105/03/24

רח'  שקד, שכ' ערד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 2 חלקה גוש 38230, - 30 כלנית

תיקון 43, לפי בתשריט קווי בניין כמסומן שינוי התכנית: מטרת  
בניה. ומגבלות זכויות ובהנחיות, קרקע בייעודי שינוי ללא

לתכנית כפיפות 24/מק/2045", מס' מפורטת "תכנית (2) 
.4/112/03/24

חלמיש,  שכ'  ערד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
ח'  מגרש בשלמותה;  8 חלקה ,38233 גוש  -  2 חרוב רח'

.4/112/03/24 בשלמותו מתכנית

בניין צדדי. בקו שינוי מטרת התכנית:

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
ההודעה  מיום פרסומה של 60 ימים בתוך התתהתנגדות ידי
המקומית הוועדה במשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.08-9955323 טל' ערד, ,100 ת"ד קדמי, מחנה ערד, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-6296436 טל' שבע, באר ,68 ת"ד מחוז הדרום, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן
לב גדעון בר  

המקומית הוועדה ראש יושב
ערד ולבניה לתכנון

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת מקומית 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 שקמים ולבניה
קיבוץ 6/מק/2012", מקומית מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

.3/111/03/6 לתכנית שינוי רבדים,

,4311 גוש רבדים - קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.11 חלקה ,2302 גוש ;32 ח"ח ,31-28 ,26 ,23-21 ,17 חלקות

שינוי בדבר אדריכליות בהוראות שינוי התכנית: מטרת
במגרשים המותרת התכסית והגדלת המותר, הקומות במספר

תעשיה. שייעודם

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
,08-8500705 טל' ,79835 מיקוד שקמים,  ד"נ  שקמים,  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום, ולבניה מחוז

.08-6263795 טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

שקמים מקומי תכנון מרחב

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

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

,2/203/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2070", מס' מקומית "תכנית (1)
ההרחבה). (שכונת הרי"ף כפר

גוש 2608, - הרי"ף כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.33 מגרש ;3 ח"ח

לפרגולה  בניין בדבר קווי שינוי בהוראות התכנית: מטרת  
הבניה. בזכויות שינוי ללא ,33 במגרש מגורים לבית

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ח. הפרסומים 5476, 13.11.2007 ובילקוט

,3/102/03/6 לתכנית שינוי 6/מק/2107", מס' מקומית "תכנית (2)
ומגדל. נגבה, חומה קיבוץ

גוש 2864, - נגבה קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.26 ,8 ח"ח ,2865 גוש ;2 ח"ח



16.4.2008 התשס"ח, בניסן י"א ,5797 הפרסומים ילקוט 2878

שצ"פ,  שייעודם שטחים במיקום שינוי התכנית: מטרת  
הבניה. בזכויות ציבור, ללא שינוי ומוסדות מבנים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ח. הפרסומים 5732, 4.9.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאות  האמורות התכניות 
,08-8500705 טל' ,79835 שקמים ד"נ  שקמים, ולבניה לתכנון 
הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן
וכל ,08-6263795 טל' ,84100 שבע באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

קדמן צביקה
המקומית הוועדה ראש יושב

שקמים ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

סבא בכפר משפחה לענייני המשפט בבית

4220/07 ת"ע

4221/07 ת"ע

מוות, התשי"ב-1952, הצהרות בעניין: חוק

 AVRAM) לזר אברם הנעדרים של מותם הצהרת ובעניין:
,(HERSH LAZAR) לזר והרש ,(LAZAR

חיים. קרית ,58 עשת מרח' אביגדור רחל אהרוני, והמבקשת:

הודעה

לענייני המשפט לבית פנתה המבקשת כי ידוע להווי
הנעדרים של מותם על להצהיר בבקשה סבא בכפר משפחה
בבקשה המשפט ידון בית וכי שמתו שנעלמו ומשערים הנ"ל

.8.00 בשעה ,30.6.2008 ביום הנ"ל

המבקשת: הצהררת לפי הנעדרים של תיאורם וזה

ידוע לא בתאריך יאשי, רומניה, לידתם: ותאריך לידתם מקום
.1909 לפני שנת

יאשי. רומניה, האחרון: והידוע הרגיל מגוריהם מקום

רומנית. אזרחותם:

ידועה. התעסקותם: לא

בחיים עדיין  הנעדרים  נראו שבו האחרון הידוע  התאריך 
השניה, העולם מלחמת ערב אז: נמצאו שבו והמקום

ברומניה. יאשי בעיר ,1939 בשנת

רחל ביותר: הקרובים משפחתם בני של והכתובות השמות
ת"ד גולדברג, חוה חיים; קרית ,58 עשת אהרוני-אביגדור,
 Ms. ביאליק; קרית ,30 גוריון בן הרץ, יצחק מטולה; ,17
 Evelyn lazar, 8 Covington Road, Sutie 706, Toronto,
 Ontario, M6A 3E5, canada; Ms. Marilyn Lazar, 5500
,McDonald Avenue, Sutie 501 Montreal Quebec

H3x 2W5, Canada.

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרים על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או

מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

מנהלת מדור משפחה נחום, ענת

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בחיפה המחוזי המשפט בבית

156/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, ש.ל. פלוס נוש חברת פירוק ובעניין

רח' מובאריכי, עו"ד עמאד דוזלר, ממשרד ברוך והמבקש:
חיפה. ,35 המגינים

לבית  בקשה 4.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 14.5.2008 בשעה 9.00,

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
ביום   15.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.7.5.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מובאריכי, עמאד  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8053/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

(בפירוק בע"מ ביוטכנולוגיות  ביו-עוז חברת פירוק  ובעניין
,51-228160-1 ח"פ זמני),

עו"ד  ב"כ ע"י אחרים, ו–16  אילן אביחי ד"ר  והמבקשים:
,03-6932088 טל' ,64239 אביב תל ,2 ויצמן ארליך, מרח' חנוך

.03-6932089 פקס'

לבית  בקשה 27.1.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.5.2008 בשעה 13.00.

המשפט  בית 3.2.2008 מינה ביום הודעה כי נמסרת בזה כן
הדין מהולל, עורכי קרן רייכבך-סגל, מקבוצת איתן עו"ד את
טל' ,46120 פיתוח הרצליה ,10 אבן אבא רח' פטנטים, ועורכי
למפרקת זמנית לחברה והוקנו, ,09-9726001 פקס' ,09-9726000
אפשרות ואת החברה נכסי את לבדוק הסמכויות השאר, בין

מימושם.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
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לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.17.5.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ארליך, חנוך  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9584/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, ופיתוח לבניין ס.א.  יניב  חברת פירוק  ובעניין
רסקו, בניין ,28 רגר שד' אליהו, יובל עו"ד ב"כ ע"י ,51-159867-4
08- פקס' ,08-6288733 טל' ,84106 שבע באר ,748 ת"ד ,19 חדר

,6288734

ואח', שבע באר שומה - פקיד הכנסה מס אגף והמבקשים:
עו"ד ב"כ ע"י ופש"ר, נכסים כינוס לפירוק, היחידה באמצעות
פאנוס ג'ריאס ו/או שמיר-ברוכשטיין אריק ו/או רנצלר  מזי
,03-7633180 תל אביב, טל' ,125 בגין מנחם מדרך טל, יצחק ו/או

.03-7633285 פקס'

בקשה  הוגשה  13.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

18.6.2008 בשעה 9.30. 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 על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.10.6.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שמיר-ברוכשטיין, אריק  
כוח המבקשים בא

האגודות השיתופיות לפי פקודת הודעה
לנושים והודעה מפרק מינוי פירוק, צו

השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי
ספר בית  המערבי העמק  האגודה פירוק על  בזה  מצווה אני
האגודה מס' שיתופית, אגודה חקלאיים ישובים לבני אזורי

.57-001660-0

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
מקיבוץ אסף שימשי, עו"ד את למפרק אני ממנה השיתופיות,

.30065 יגור

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

הנ"ל. המען לפי זו

אגודה  חבר רשאי כל ו–51 לפקודה, (2)46 לסעיפים בהתאם
המסחר והתעסוקה בתוך התעשיה שר זה לפני צו לערער על

ברשומות. פרסומו מיום חודשיים

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

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

בע"מ  אמיר  מ.
(51-115164-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,59 המסגר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, בר–חנין, אילן

קנדל בע"מ   טעים לי
(51-222711-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,17.00 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,20 בורוכוב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, יורקביץ-יורן, גיא

בע"מ   כומהר
(51-365116-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
היהלום רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,27.5.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם מונד, תל ,23
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק טשרניחובסקי, מיכאל
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 אמיר נאמנות בע"מ 
(51-049698-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן בתקווה המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,27.5.2008 תתכנס ביום
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת יהודה, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק בובליל, שמעון

בע"מ  סימון  אירית
(51-316336-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,27.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרקת, סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,32 שוקן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת סימון, אירית

כושר בע"מ  מועדוני טופ  אובר דה
(51-368689-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,27.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה של סופי דוח הגשת לשם קרית גת, ,7 לכיש
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק לוי, פרוספר

בע"מ ונכסים בניה חי-עד
(51-176983-8 (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
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,27.5.2008 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת חלד, אורנה

 גלקם הנדסת תוכנה בע"מ 
(51-393393-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,15.00 בשעה ,29.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת שרונה בנדק,

בע"מ  מיחשוב טכנולוגיות  פריטוס
(51-363686-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים וכינוס מרצון פירוק הודעה על

החלטה קיבלה הנ"ל החברה כי הודעה בזה נמסרת
פירוקה מרצון. מיוחדת בדבר

323 לפקודת  לסעיף בהתאם הנ"ל החברה של נושים אסיפת
,30.5.2008 ביום תתכנס התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות

מורשת. ,1 ירושלים רח' המפרקת, במשרד ,9.00 בשעה

עו"ד וינברגר,     מירי

החברה כוח באת

מתקדמות בע"מ   תמנע טכנולוגיות
(51-393364-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיתר, עו"ד במשרד ,9.00 בשעה ,1.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סילבר הלל אבא דרך ושות', ברנדווין לשם & גבע לינקוורניק,
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,52506 גן רמת ,16
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק קולודני, אורי

 Daymon Associates Israel Inc 
(56-001908-5 (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
רח' המפרק, במשרד ,14.00 בשעה ,3.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם קדימה, ,6 המעלית
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, קרת, גיל
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ספורט בע"מ  מתקני תכנון  א.א. גרין
(51-085627-1 (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
הרצליה, ,4 לובטקין ברח' ,10.00 בשעה ,29.5.2008 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק דניאל גרין,

בע"מ אלקטרוניקה אביב
(51-053370-6 (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
פיגל, עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,2.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,5 נחשון רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אמונה, דוד

בע"מ (ישראל) מוביילספיר
(51-292951-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,10.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אהרוני, אלדד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק רעננה, ,56 ברנדיס מרח' ,057804155

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אהרוני, אלדד

בע"מ ישראל די אנד אר אקס דיי איי
(51-366205-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד ממשרד דובב, אשר את ולמנות מרצון החברה את לפרק
אביב, תל ,4 ויצמן רח'  אסיה, בית ושות', נאמן פוקס, הרצוג, 

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק דובב, אשר

בע"מ נכסים אשדוד ארי
(51-212840-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חסיד, מיכל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 בגין מנחם

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, מיכל חסיד,

ושרות בע"מ ייצור עוזי אלקטרוניקה
(51-317291-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 פינס מרח' כהן, עוזיאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שחאדה, מאהר

בע"מ 66 בגוש 6637 חלקה
(51-037282-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז דוד נופארבר, את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק הרצליה, ,8 החלומות גבעת מרח' ,74914334

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק נופארבר, דוד

בע"מ תעשיות בר ש.י.א.
(51-207021-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גור–אריה, עדה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק
,04-6224770 טל' חדרה, 18ה, רבין יצחק מרח' ,027838176 ת"ז

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, גור–אריה, עדה

בני ברק בע"מ 15 דסלר הרב ברחוב דירה
(51-023341-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
שאול משד' ,054760251 ת"ז בשארי, חיים עו"ד את ולמנות

החברה. למפרק תל אביב, דפנה, הדר בית ,39 המלך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בשארי, חיים

בע"מ פסיכולוג - רינגל קלמן
(51-333612-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מזור, מזרחי אמיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,9 דרך העצמאות מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אמיר מזרחי מזור,

בע"מ שמחה חי-ים
(51-315210-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050142058 וינר, ת"ז יוחנן מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק וינר, יוחנן

בע"מ טוב בן נאמנות - בי.ג'י.אי
(51-346527-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,050142058 וינר, ת"ז יוחנן מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק וינר, יוחנן

ושירותים בע"מ מתן פתרונות - המוביל הצוות
(51-285201-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,31.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברבי, נתן עו"ד  את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק

מפרק עו"ד, ברבי, נתן

בע"מ והשקעות אחזקות פלקוביץ
(51-153390-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.1.1995 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פלקוביץ,  מרדכי  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,25 משמר חיל מרח' ,04981379

מפרק פלקוביץ, מרדכי
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בע"מ מילניום בלו
(51-313532-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרדכי, למפרקת בן רבקה את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה.

עו"ד שחאדה, מאהר    

בא כוח החברה  

בע"מ ואחזקות בינלאומי סחר קאופמן ש.
(51-154235-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

החברות לפקודת 323(ב) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קרמר-שפירא, במשרדי ,10.00 בשעה ,28.5.2008 ביום תתכנס 
בדו"ח דיון לשם ירושלים, ,19 המלך דוד עורכי דין, רח' שניידר,
בדבר החלטה מצב עסקי החברה, קבלת החברה על דירקטוריון
ממשרד בראשי,  זיוה עו"ד ומינוי החברה של מרצון פירוקה 

החברה. למפרקת קרמר-שפירא-שניידר,

קאופמן          שמואל

החברה דירקטוריון ראש יושב

בע"מ אלון אתי
(51-329662-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בן עמי קאסם, כיאל ולמנות את מרצון לפרק את החברה

עכו, למפרק החברה. ,24

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, כיאל קאסם,

בע"מ ומחשבים טכנולוגיות מנד
(51-313154-0 (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
,9 רח' מעין אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,3.6.2008 תתכנס ביום

התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק כהן, משה

בע"מ (2001) רעננה יחדיו מוסך י.מ.
(51-305656-4 (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
גולומב רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2008 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח הגשת לשם כפר סבא, ,25
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק זילברשטיין, משה

בע"מ והשקעות בניין חומש י.מ.נ.
(51-300673-4 (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
קופלמן רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2008 תתכנס ביום
המראה של המפרק, סופי דוח הגשת תקוה, לשם פתח 28–ב,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק חומש, יחזקאל

עיניים  - רופא רוזנר מרדכי ד"ר
(51-327971-1 (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
רוטשילד המפרק, רח' אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2008 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם אונו, קרית ,12
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק מרדכי רוזנר, פרופ'

נכסים ס.מ.י.ל. בע"מ
(51-200254-4 (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
אברמוביץ-איזרדל במשרדי ,9.00 בשעה ,4.6.2008 תתכנס ביום
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המפרק, של סופי דוח הגשת לשם דין, עורכי משרד ושות',
וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אברמוביץ, אבי

בע"מ מערכות פוטוניקס
(51-175228-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דין עורכי במשרד ,12.00 בשעה ,24.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
אביב, תל ,2 ויצמן רח' ושות', צפריר מאירי, ערן, לוי, גולדפרב,
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, באר, קרן

בע"מ האלפיים שנת קולורין
(51-158713-1 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,74032 ציונה נס ,4 גוריון רח' בן החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק חואן, זקס

בע"מ פורוורד פאסט
(51-286614-6 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם שמואל, גבעת ,5 המר זבולון רח' החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק סולומון, איל

בע"מ גואה עמבר
(51-298323-0 (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

החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,70700 גדרה ,50 פינס רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק זאוברמן, יצחק

בע"מ מתקדמת טכנולוגית נציגות
(51-287311-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,10 המפלסים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק איתי רוט,

בע"מ  - אינטרנט מדיה ניאו
(51-263512-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר ,7 האגוז רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אלון, רם

מגמות בע"מ
(51-112312-7 (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
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,16 מרכוס רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אורי בן דוד,

ומסחר בע"מ  92 חברה לשיווק יריאון
(51-167918-5 (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
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של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,37860 מנשה ד"נ ברקאי, קיבוץ החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק רוזנבאום, אהרון

בע"מ  הנדסיים פרוייקטים - יישום יפה
(51-219600-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם יהוד, ,11 אשכנזי רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת תאומי, רינת

בע"מ (1999) דקור אלוני חיה
(51-278631-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,76838 ישרש מושב ,79 ישרש רח' החברה,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת אלוני, חיה

בע"מ אלוני חיה
(51-215823-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,76838 ישרש מושב ,65 ישרש רח' החברה,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת אלוני, חיה

בע"מ הדיגיטלית הישיבה
(51-326043-0 (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

החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,22 ריב"ל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק קסטרו, משה

בע"מ רפואה ישראליים צמחי צרי
(51-078708-8 (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
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי  דוח הגשת  לשם תקוה,  פתח ,5 בזל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, רינה גרגי-היינסדורף,

בע"מ  - סולרית אטיאס
(51-226006-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,27000 ביאליק קרית ,9 שד' חן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אטיאס, יהודה

בע"מ (1976) וטרינריות תרופות וינלנד
(51-073235-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, פתח ,5 בזל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, רינה גרגי-היינסדורף,

בע"מ  מבנים וייעוץ פיקוח - תכנון אמינות
(51-226229-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח גן, לשם רמת 138ב, הלל אבא רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק סיגורה, משה

בע"מ  כפר - מוצרי רה"ן
(51-193803-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הניקרה, לשם הגשת ראש קיבוץ החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק דלומי, עזרא

בע"מ  רשת - שירותי סיוון א.
(51-372102-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,8.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,7 נקר רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עדן, מור

בע"מ מחשבים תמירן חב'
(51-231891-6 (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
רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,12.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ירושלים,  ,15 חרוצים יד
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שלמה, שי

בע"מ טכנולוגיות טריידיום
(51-249123-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

רח' של המפרק, במשרדו ,11.00 בשעה ,19.6.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,31 הלל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ברגיל, יובל

בע"מ אויומפ
(51-091983-0 (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 לאחר 30 ימים או ,4.3.2008 תתכנס ביום
לשם הגשת ,52521 גן רמת ,14 היצירה ברח' מביניהם, המאוחר
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גטניו, ברנרד

1980 בע"מ  חימום ציוד אורן
(51-084910-2 (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
ברח' זו, בשעה 18.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס הנ"ל

ו'  יום הוא לעיל, ה–30 כאמור היום ירושלים. אם ,14 אהליאב
הגשת לשם שלאחריו, ראשון ביום האסיפה תתכנס שבת, או
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק זיידל, אפרים

בע"מ טקסטיל קומו
(51-190415-3 (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
יהודה עו"ד במשרד ,9.00 בשעה ,15.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם  אביב, תל ,22 לילנבלום רח' שאוליאן,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק בבאי, טוב יום
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בע"מ (2001) השקעות הזהב אצבעות
(51-314861-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,19.6.2008 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם גן, רמת ,(9 (קומה ש.א.פ בית ,3 היצירה רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, קדמון, אמיר

פארמה זי בע"מ
(51-258653-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

של נושי החברה סופית אסיפה הודעה בדבר כינוס

החברות לפקודת 338(ב) לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
החברה נושי של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרצליה ,8 הסדנאות ברח' ,11.00 בשעה ,5.6.2008 ביום תתקיים
סופי דוח הגשת לשם דין, עורכי ושות', ברנע אצל פיתוח,
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק של
לנהוג כיצד  החלטה קבלת וכן  הדוח,  של אישורו החברה, 

של החברה. בספרים ובמסמכים

עליה שהודעה המניות בעלי של הסופית האסיפה הערה:
10.3.2008 נדחית למועד  מתאריך ,2250 עמ' ,5784 בי"פ פורסמה

זו. אסיפה

מפרק זהבי, זאב

בע"מ ובנוי השקעות גולד א.צ.ד.ד
(51-341171-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת 338(ב) לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
פרסום  מיום 30 ימים או ,20.5.2008 תתכנס ביום החברה הנ"ל
כרכום רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה
המראה כיצד המפרק של דוח סופי הגשת לשם רמת השרון, ,3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אברהם, דותן

בע"מ מסעדות התרבוש
(51-330841-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת 338(ב) לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
פרסום  מיום 30 ימים או ,18.5.2008 תתכנס ביום החברה הנ"ל

יהודה רח' המפרק, במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה
המראה המפרק של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,95 המכבי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ליאור רווח,

טק-גייט בע"מ
(51-355133-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,038556809 גבע, ת"ז יניב את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,33/2 הזוהר מרח'

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

הנ"ל. המפרק למען זו,

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

מפרק גבע, יניב

טהור בע"מ גז ייצור ג'י פי אייץ' חברת הידריד
(51-383569-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,12.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ויקטוריה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
תל ,(9 (קומה אל–על בית ,32 יהודה בן מרח' בורודיאנסקי,

החברה. למפרקת ,03-5162375 טל' אביב,

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

הנ"ל. המפרקת למען זו,

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

מפרקת עו"ד, בורודיאנסקי, ויקטוריה

בע"מ ודיור תעשיה
(51-008772-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
השיטה מרח' ארבל, שמואל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,40593 נטר כפר ,13

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

הנ"ל. המפרק למען זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק ארבל, שמואל

בע"מ (1996) ר.ג. הפרי
(51-225992-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ג'ברי, אריאלה את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,2 האוזנר

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
הודעה  פרסום מיום 30 ימים בתוך הוכחותיו בצירוף תביעותיו

הנ"ל. המפרקת למען זו,

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

מפרקת ג'ברי, אריאלה

מצר בע"מ חברת צומת
(51-158145-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גולדין, רונן  עו"ד את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק חדרה, ,6 רוטשילד

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

הנ"ל. המפרק למען זו,

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

מפרק עו"ד, גולדין, רונן

בע"מ אקסקלוסיב פרוליין
(51-213729-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון ביטול הודעה על

המניין מן שלא הכללית באסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
החלטה התקבלה ,27.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרצון  פירוק 5.3.2006 על שהתקבלה ביום ההחלטה לחזור מן

החברה. הפירוק מרצון של ביטול החברה, ולאשר את של

עו"ד חיון, בן     אבנר

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(12 במרס 2008): התשס"ח ב' באדר ה' ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(12.3.2008) התשס"ח ב' באדר ה'

29,175,600,343

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(5.3.2008) באדר א' התשס"ח כ"ח

28,896,871,429

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

278,728,914

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(12.3.2008) התשס"ח ב' באדר ה'

29,175,600,343

(13 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ו'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(19 במרס 2008): התשס"ח ב' באדר י"ב ביום העבודה בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(19.3.2008) באדר ב' התשס"ח י"ב

29,310,788,901

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(12.3.2008) התשס"ח ב' באדר ה'

29,175,600,343

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

135,188,558

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(19.3.2008) באדר ב' התשס"ח י"ב

29,310,788,901

(20 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ג

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

__________
.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


